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A Ccmj sst:o Çc::r.:tTd. p.rc:te~,t~-t) e scl t::1~:-J.ri:Ml.-s -:: c0m a jwrer.t~J.C..e demo-
'1ra-tn; mUila :'-'CPX"3ne.út-~ Ç-f10 ~?1 ,s.:nJ.~Lo:r }'l'Sslci.f.ntG C.a B.êpúb:Lica 

S3nhor Pre~".ident e da R0p-:.ihl ica 

Excelência: 

Mais uma trez a comissão centr3.l elo Movimento de Unidade De-
mocrA.tica se ju..:..gfl no dever .ie ·-..-1r p.::ra;J.te o primeiro lVH~gistrado da 
Nn~ t;; o -c~:-a. tar óe e.lgur;s ai3G"Jn-Los e-e.li~-r,t~s da -..rida nacior.a::.., A gra-
·v-id.Rr!a 6.1? &.lg-u.ns e. ::nnte.::: 1m·3ntos Ul r ~. :t:lR JT:.~n-~e O!'O:Cr idos, g:t'ctYidade J.os 
ac::mt.sc.:me: .. n.:.s por s:;. p_;:•óprics e p~l.J sigr.~.:.ficã-:lo q_ue encerr·am, oõri-
e:a--acs c. rcm:r:tn' Ulr. silê11nio q_ue vem :::;enào mantido há aleuns meses. 
Nri'J sa O(.:mos, Se!lhc.r :Pre:; id.e!1·~e, se e.;:;ta nossa 1·e-p:."esen'~açdo te:i:·á me-
j_hor sv: .. :·te qL:e ~s an-~er .LoraB; mus, elJ qualqudr caso, a própria gravi-
da,le dos fae~.- os nos· :irep3e que pratiquemos es-te acto em qucl pomos o 
me:hcr ê.a nc&sa vontade e  o rJ.ais cla:co da noano. consciência de port·..1-

1!: do conhecimento geral que wna larga 15nda d e int ranquili-
dade saccc!e nesta IIJ\JC'l.-9ü t o .. o ..J)é:iia~ 8f.io GCüs ;..;intomas mai-s e videmtes 
os acon~ecime:>nt,.:-s df.Jserr;r{lifll'.Os à volt~ da)õ r&c-la~.açõt":s de alguns 
se_ctor..-:..Js o--p~::-fn.·i.os, e.s nt!~,__;;_--0'dafl ]_)l";i. :~é~

1
'fr-'t:;;·c..~uad()s entre jovens e as 

r3cGntez ma.':lii'.sstaQ.'::,es Je instat--;illà,;r::',e, ~~ já não é possível iludir, 
ver5..fice.'!as :cal,3'c:!1S sflc~:~res mi:!.i-!_;v_·L·es~ 

Cf.t:e :1os r~'JG ~~a o e:;,:eJUe d.f'!si..e:-; sintomas ? Que existe um 
vasto senti~r:r:to dr. :r,:-.:. -eE.t;-::r r.:1. so~io::-C:.a·1~ .!lortt:.guesa, ,_,m'-3. sensação 
de acer.tu.~J~~ ê..G ~;w~ ui.:.. ·. u: .'..c.:, tr..D:O.. - Gf:ta.~· e-: de::.;o ~.m:ll:!.h::-io esse.c:; não conve-
nient-:mGnte a<",ac:-ci'c.: . .t.~t:: suns !·a1zes por q1:effi tem por primeiro dever 
faze-lo., 

Tome;llos1 cc.mo prime:r o ex2lm:rlo, a questão operárj_a. ~ evi-
d~nte que a CE:::!&g!:.d':'l!.~ a rr..e 5.tYtia U:t _p;,pu J .. e.çlf.o v:l.vn hoje mal; é evjdente 
que as ó.ifJ.cu)f~ ... ldeB de ·.;:i.c}a e a~)asteci!110n"t,o, longe dG terem dir.linuido, 
::e ~P- .a:n, Ll!l Ct"1'7os a~:re:.te>3, ag.: ~""·nadu: e Hg:ravado tanto do pon'to de 
·vist:a da e ~1 Cã.:1s~s do::. g6:n8ros como dus seus preços. Tudo isto é so-
t:e~r:man·Le ae. ~jdc: de ·~odus ~'lC::., loi c..:-:o e re"t:JE'-tido na AssemUleia Na-
ci.::mc=ü, e nãc. :Oá primor~:;s de litlf,Uag·:)m q_ue o !)osr:;am desfazE::r·, 

NE..ste quadro de d'lficuldR.dAs, é natural que se levantem re-
clam.aç,jes de.. parte C.equBles que, e--..lJ.io:t·te.ndo o encarg.-, mais p'3se .. do à. a 
:p..:..~oc.uç3.o nacio:1al, são chamaClos tm;;.:Jém a sup0::-t-a:c a :"'l.ajo_!:' quo·i;a -parte 
nas di~jculC.ad.3s d.e vU.a,, rrus q_'J.e -;rc.:m.:;a nô.'?, como a·~jt·.h.'l.e o.fjcial 
GJl face dG ~ais reclem3.'::.fJes ? Com c,r3.lHie su.rp.cRza r.~0ssa, em vez de 
V3r UJni:i atj_~·llde com~JJ'6GD-'3iv·a que as alt1.o rer;ponsnl:.ilidads& do po.'ler 
t .Jrr.a:n obr'tb'3Ção, vc:r.··cs r...;;i:..:P.r sobra bo:--!..':;1 pm--·-~t\~-,J.f· Sel3, a G.cUsci~ào ae 

~l~~ ;:~::~I~~~~~;;~~~;~:~~~:llir~~;~!~;J?t~~?r-f~~t~~-~~E~IT::~ .:~~~:.o 
C..JT--1 1' '3:JT\.;J:---;~ !:oi_ i da2, ~ .:_J governo_ é v q_u13 !:IQS pe.rd c e !"lu.i.t o gr-:tlf e om 
n-.1(
1
t.. r:: .... t:G._lr:cr.·tJ i;,,;_'L:..]e C!;-.t..-.. t.:;_c, de s3.ude ';>e-J.itie;o e uai6.a.rh:" ci.a i·~- c-.-11 .... a 

pv:"'t ",) T-~ ·'l Stl t...em rl q • .. u.:.} c. Ka~; ~c- sP.r{, ~ <?i!. pl~ (; fr:;.;..a~ 

tnt_;_eG 
·.;J:=a tr.,-:;r--e,-:::t":ã:; ê üá.1 :)V. a  c o Lhetn'Jd ã.o E::Yí'l:!l.P. da q_uestP.o da juven-

A ':l'J-~ T":..t':la.::: ã.s J:..:: ;:- ,;;P. --6 :]. i.; 0c ~ óe que autua_l_r11entc est.ã.o sendo 
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vft. i'1la ~ deze·1p;; d~ jov\?'ns pc~ t- •.g1J. 1:; C'.s 

rr.do;-;;, e r. :ur•"'=·. "ar'! os, <:..:::r:0 ,:;..;:· .'~, t- ) ~ '. 
De qu e os a c-.~:..,~IJT! ? :.),l'.a.>.s -.:....:-..:.,·. ~ .:· 5. 

a sa""the cem c.n e sF:í.o pr C~ cu

~e ~h; r .:·.-·-f·).·:>.>::. ·1.;.;'• L .·~ L.E' ~lv2'S ? 
6 J.r j .~-q_: r ~:: .t~1 G.. :~,v : t.:.:.J•2''H ... ? 

r.:eo tG:':llo s c--:: lJ ~: -. .;:; ~ -~f. · ·:.; .._~ .._.;- '": " ·~ r...:.1..1. "l.i"'. ~ :e~·· " .. ·::-...r:ar.?.o ni.'i.C" . ..;.-11. te-
nha sido forrnnlar1a ccnt r ~ r ~to:!.. ; e..:;~. u!'l.\J ,; I; r>~....,c.-·1;,; "• l "•.11áT.ados a ,jll!gat' 
pelos factos c'l.e que a~( isto ~cnl...cç~perl ).i O e te~temun,.co púhl).co, Or a , 
esses mostram-nos que urra parte im:JOrt;;tr•.t e õ.a juve':H.ude portL:'.guesa, 
agrupada no l1LU.D. Juvenil, tP.ill sidu l av ad~. Ultimamente à ~rática de 
certos actos 12_~R].}_2...9_~ qu9 implica:::n afirr:~ações clara"::. e públicas de 
uma ati'tc,'..lde mental e politica àe discordância com certos cllchés 
-o nome ainda aqui ocorre como justo-que lhe queria.1l i~- E co-
mo tei!l sido precisamente sobre o M.U . D~ Juvenil, e só sobre ele, que 
a repressão se tem feito sentir é lógico concluir que ela tem como 
fundamento a a..titude de discorclAncia a que nos referimos_ Mas coMo 
essa atitude é, no fundo1 uma atitude moral e de pensamento, preeun-
tamos o q_ue é então feito, Senhor Presidente, das liberdades que a 
Constituição Droclama como inerentes ao cidadão, màrmente a liberdade 
de pensamento ? 

Desde o in1cio do ~ovi~ento de Unidade Democrática que nos 
não temos cançado de reclanl..e.r perante 1fossa Excelência a efectivação 
de t ais libexdo.des, insofismàvelmente inseri t as ntL'll texto de cu,) a 
guarda é ifossa Excelência o primeiro responsável- E quere o dese n -
rolar dos acontecimentos que n este r.1omento nós tenhamos de vir ainda 
junto de Vossa Excelên~ia lembrar a nossa primeira reclamação --pri-
meira no tempo e na importância--e repeti-la

1 
e gritá-la, desta vez 

em favor do qUB de mai s sagrado tem uma nacionalidade - a sua juven-
t ude--para a qual neste momento vai o melhor e  o mais forte da nossa 
solidariedade o o desejo de correr os mesmos riscos que ela corre . 

sen:.1or President e ! O 1.ue se !'·"1ssa é demasiado grave para 
que consciências de portug'..wses posse.m calar-se ! Estão-se cometen-
do erros que àtnanhã podem ser irre,aráveis. Não é justo, não é mes-
mo concebível q_ue s e le,.; e tão long·3 o de speito pelo fracasso du!lla po-
litica. Esteja Voss3. EXc'3lência certo, sen:Por Presidente, de ctue 
per ante uma acção Cestas c:J.da portu,q;u ê s sentA no fundo da sua cons-
ci~ncia uma onda de indi~naçê.o r:.ue nell, por nfl.o J?Ode r ·ser sempre·· cla-
ramente manifesta d ~ é r1r:mos forte. Indignação misturada com U!ll va~ 
go sentimento de ve r[:onha . 

Para uma outra questão qu eremos ainda chama r  a atenção de 
Vossa Exce l ~ncia . Vimos nos ,jornais, com não pequeno espa nto, que 
iam seguir - a esta hor a seguiram j á com cer t eza- para a Co l ,~nia Pe-
nal de Cabo verde alguns operários portuguese s  presos recentemente. 

Recorda-se decerto Vossa Excelência de que desde o primeiro 
dos nossos documentos figura entre a s nossas r eclamações a extinção 
dessa Col6nia Penal que anterio~ment e era desi gnada por campo de Con-
centraçã o do Tarrafal. Estáva~os dispostos a abolir esta desi0na-
çã o , convencidos de que o estabelecimento en1 questão tenderia r api-
dament e  a  desempenhar as funçõe s duma aut~nt i ca Colónia Pena l -rece-
be r individuas para o c'.lmprimento de penas ditadas de harm.onia com a s 
l eis pelos tribunais competente s . Mas  aquela noticia dos j ornais 
veio t orna r  actual toda urna v e l ha quest ã o . como podenos nós aceitar 
como boa  a  simples desisnação de col6nia Penal aplicada a um l oca l 
pa r a onde são mandados discricionàriament e  i ndividuas s em julgamento? 
Ah~ Senhor Pr esidente ~ qu e razã o tinhRmos nós ao inscrev er entre 
as nossas primeiras reclarr..ações a Ext;in:;ão do campo de Concentração 
~~rrafal l 

Senhor Presidente  da Repdbli ca , trouxemos até junto de Vos-
sa Excel~ncia alg'.L>ns.s .3raves preocupaçõ 3 S qu~? nest e  moment o s e nti!'los 
em face do desenrol a r da noss a  po litica interna.  Sabemos  qu e cum-
primos  um deve r  e cumpri-lo-emos até a o fim ~1'irmando a Vossa Exce-
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Por0m do oue nÓs prEH'-1.Barur.sJ S~rlh.c-r Pre,<;id:rnte, não é de 
urr:a govorr.açii:o :-;o~b:~ico. <.:..:::n:J.r:.adta f"Cl' ""....lm e3pb.~:t.to p~trt ld;_rio, dando . 
batalha áio;.n pr;:..~ ~:,,1_J?VP.oes, p~:'tmdcn1o-os e d-(jportn!lclo-os sem julge.mento, 

DC1 q_nc xr5a _91""1J('.:lS!lll10!;1 é f},e Uf"'a .P01Í t~ca larga de unidada 
r::a.:ional1 u.t1.&. .P•Jl~ ~;~cll de ~-r~spir~:qao d~m.o~ratioa , que no.s dê confian-
ÇA. c ... c:...,:i.e an ~~'::.,_t·;_ ':i r. o,::; VllPF- a r.ooper'?.~R.O aficíonte de todos na cons-
tr<;.çao e,j,a Demo01' a~ia e na d<;>.f9sa de Portuzal~ 

Lisboa, 23 de Abril de 194~. 

aa) 

A Bem da Nação. 

A COUISSÃO CE!J'l'RAL DQ. 
lfiOVIJ.!llilTv DE UNIDADE DEJ.iOCRÁTICA 

Mário de Azeved0 Gomes 
Ben~o ÜG .Jf)S.llS c~r::>. ça 
Ant.c.nio Lobo Vilela 
AlbtJ.':"to Dias 
Fo:rr!ar:·5.o j.,feyer Gar.lfão 
V.• f:~ .. ?.. .~.CJ S·~r:rão de I~ÍOut>a ... 
M.u.J..l.â Isa~el da A"r.!oim Ingles 
Mt:~.nue-1 P:J·:·'::-edo .. Ti·co d.f.\ More-.is 
ilíe.nLl.el !l'lendes 

Não assinnm: O 0ç::--onoJ. He2.der Ribci:>:>o po:':' ~o 1\tlo ,:;on.::Jcnt:..~ r.r em Lisboa, 
E'l l1la ~'l~J f5oa.~ne, C.ole;.!,:?L'.c r~,) l,jtl"! .. :C ... ,t·~1v=:1n !.l r..esta Cernis·· 
são Ctmtre.l, po:;o .se Õr..e..:·llt::-nr preso.:-
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