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Começo por me referir a Mario Casquilho,, corn quem 

mantive urn longo diálogo desde a juventude, não isento 

de urna ou outra discordância, que sabIarnos ouvir, e de 

quem recebi o convite para estar hoje a testernunhar 

sobre o nascirnento do "Movirnento de Unidade 

Democrática Juvenil". 

Não saberei por certo dar urn testernunho tao vivo 
quanto seria necessário sobre o perlodo que então se 

vivia, logo apOs o final da guerra de 39 / 45, urn 

perlodo tao apaixonadamente interessante, ate pelas 

expectativas que se abriam. Assim, you dar-vos apenas 

alguns retratos de rninha mernória. 

Vou recordar urn acontecimento dos anos 50. 

Enquanto a rainha Isabel II de Inglaterra chegava a 

Lisboa, em visita de Estado, urn célebre jornalista 

británico, Kingsley Martin, director do sernanário :/New )'z/ 

S+a-tman and Nation", viajava discreta e directamente 

para o Porto. A visita da rainha representava uma 

cobertura internacional ao Estado Novo do Doutor 

Oliveira Salazar. Mas não por parte do Sr. Martin. 



Da sua pena saIu.sim,um lücido e impalcável artigo, 

intitulado (se a memória me não faiha): "Uma ditadura 

em nome de Jesus Cristo"! 

Era essa aliança que pesava já, antes, na consciéncia 

de alguns católicos, e que me levou a mim e a Fernando. 

Ferreira da Costa, companheiro de inquietaçOes 

religiosas, sociais e politicas, a afirmar de forma pUblica 

o nosso "nao" a essa conjugação do politico e do 

religioso; e denunciar também a hipocrisia do regime ao 

declarar-se defensor dos superiores valores da 

"Civilizaçao Cristã" ... Era o discurso religioso pela boca 

dos politicos. 

Encontrava-me na primavera de 1945, em vésperas 

de ingressar na universidade. Sendo aluno do professor 

Jorge de Macedo, manifestei-lhe empenho em contactar 

corn o movimento democrático acadéinico. DaI resultou 

urn primeiro encontro corn Mario Soares, numa 

pastelaria da Rua Alexandre Herculano; nunca tinha- 

mos sido apresentados, embora os nossos pals 

mantivessem veihas relaçOes de arnizade. Seguiu-se urn 

outro encontro, já cQrn a participação do Fernando 

Ferreira da Costa, alias antigo aluno do Colégio Moderno. 

o diálogo avançou ate ao ponto de Mario Soares disparar 

a seguinte pergunta: - Afinal quantos são vocês? A 
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resposta não foi menos rude: - Havia urn equIvoco: nOs 

não andávamos em busca de representaçao, ou de urn 

campo 	para 	manifestarmos 	vaidades; 	nao 

representávamos nenhum partido politico nem tao 

pouco estávamos empenhados na criação de urn partido 

"democrata 	cristão"; e daI nao enverdarmos por 

exercicios de aritmética. Em sintese, reafirmámos o 

nosso apoio ao movimento democrático de estudantes, 

nada mais. 

Posso dizer agora que constitulamos urn nücleo 

muito restrito de jovens catOlicos (não chegávamos a 

12) inconformados, quer corn o "statuo quo" religioso, 

quer politico; nücleo esse que mantinha estreitos 

contactos e recebia apoios de pessoas invulgarmente 

intressantes, católicas ou não católicas, como D. Berta 

Maia (viUva de Carlos Dafmaia, assassinado por forças 

ocultas ... ), seu filho, Dr. Francisco Carlos Damaia, D. 

Teresa Airneida D'Eça, D. Lucia Maracoto, Prof. Reis 

Machado, Edmundo Costa (Secretário Geral da Liga 

Operária Católica), Prof. Jose' de Sousa Esteves, o então 

Major Lopes Mendes, Prof. Fernando Gilot, Padre Abel 

Varzim (por via de Edmundo Costa), Dr. Sousa Gomes e 

mais pessoas - ah ! sern esquecer, obviamente, AntOnio 

Sergio e os irmãos Alves Correia (Manuel, franciscano, e 

Joaquirn, de congregação missionária). 
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Em suma, e regressando a conversa corn Mario 

Soares: recebemos urn convite para representarmos os 

jovens catOlicos democráticos no orgao central do 

movimento democrático académico. Fiquei nesse papel, 

vindo mais tarde a participar na comissão central do 

MUD Juvenil, talvez logo na primeira, não importa. 

A estratégia dos mais experientes nas andanças 

polIticas era clara: tratava-se de manifestar 

publicamente a abrangéncia do movimento, que ate 

passava a ter catOlicos, e, por outro lado, provocar os 

jovens catOlicos da época, silenciosos sobre a questão 

imperiosa da restauração das liberdades püblicas. 

Para além de defender a democratizaçao da vida nas 

escolas e na sociedade portuguesa, o MUD Juvenil foi 

também importante, na minha prespectiva, pela 

convivéncia e 0 cruzamento de experiéncias e ideologias 

que possibilitou. Al encontrei pessoas, as mais diversas, 

que tinham tambérn os seus sonhos e as suas prOprias 

identidades, proventura cultivados, anteriormente, em 

experièncias e em outras organizaçOes. Tive assim de 

praticar mais vivamente a toleráncia, o respeito mütuo, 

conhecer no concreto outros caminhos de que os jovens 
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rápidamente a obra, aguardou cerca de dois anos para 
que pudesse surgir a segunda edição. Recordemos 

ainda, a proibicão, por parte do Estado, da "Era Nova", 

"0 Trabaihador", e em fins da década de 40 chegava a 
vez dos cadernos "Metanoia". t apenas uma incompleta 
enunciacão da turboléncia que atingia quem não podia 

ser passivo. 	 - ?-T-I" 
Mas é urn contexto que não é so' nacional. Vend4bL  

escala do mundo catOlico europeu, mais vasto e mais 
complexo, tratava-se do problema da difIcil adaptacão 
da Igreja aos novos tempos, apOs a queda sucessiva das 
monarquias absolutas. Depois de séculos, de muitos 

séculos de alianca corn o poder politico, era fundamental 

que a Igreja ganhasse a sua 1iberdade perdida quanoo 

Fmprador-ro.flaaflo.on..sta4l•tin0 - tOfliOU. - C.  

como.r:lio.io,t1ctadO.a 

Não foi por acaso que os irrnãos Alves Correia foram 

muitas vezes olhados corn desconfiança, irritação e 
desprezo, e alvo do desejo de que alguém os silenciasse. 

E 	eei Manuel Alves Correia, continuando a 

tradicão irreverente de "A Voz de Santo Antonio", disse 

urn dia "não" a tentativa de o mandarern para fora de 

Lisboa, e surge, corn o seu irmão, a dar o nome para o 
MUD: ele näo foi apenas urn opositor cultural. Joaquim 
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Alves Correia 	fexpulso do Pals a pretexto da 

publicacão de urn artigo de intervencão cIvica. Ele era, 

na verdade, para a autoridade poiltica e para muitos 

outros, urn mau exemplo; imagine-se que ele ate esteve 

na célebre reunião da oposição democrática, em 1945, 

no Centro Republicano Almirante Reis! E nao se esqueca 

o escãndalo que foi para os, rneios catOlicos quando o 

Prof, Bento Jesus Caraç\p-u-b-li€-ø-u logo nos primeiros 

nurneros, nurna colecçao /4- 	o livro 

"Cristianismo e Mensagem Evangélica", de Joaquim Alves 

Correia, em plena Guerra Mundial, em 1941 ou 42. Mas 
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os cristãos, tenios de ser os canipeöes do direito 

da consciência aihela e da nossa e do amor ao Dove 

oprirnido e espezinhado, nào porque 	do nosso tempo 

a Dernocracia, mos porcue era ser hipócrita ter o Evan-

geiho por bandeira e acamaradar com tiranos, corn o 

egoismo, COO o orgulho.11  



eram 	portadores. Tinha ido 	além do 	meu 	grérnio 

tradicional. F tudo isto se passava num clirna aberto. 

Para se ter urn quadro mais arnplo e aprofundado 

desses tempos, mais importante que saber quantos 

eramos, é saber o que nos movia em ambiente tao 

adverso. Na verdade, o que nos movia? Ainda sem a 

inquietude do Papa Joao XXIII, sem Concllio do Vaticano 

II, sem Bispo do Porto, e habitando nurn pals cujo 

regime era de partido Unico, imobilista e de paz podre, 

influenciado pelos ventos da Itália de Mussolini? Resistir 

a falsa comodidade de nos deixarmos levar pela 

indiferença , ou pelo esquecimento daquilo que os 

Evangeihos tern de mais humano e inconformista, - sem 

teologias, condicionadas por circunstâncias histOricas. 

Esse era o nosso desafio. 

Dirigiamo-no aos cristãos de todas as Igrejas e em 

especial aos da Igreja CatOlica, convidando-os a que 

mudassern de atitude, abrindo-se a mensagem dos 

Evangeihos, abandonando toda a espécie de hipocrisias. 

Dal o lancarmos, mais tarde, uma colecçao de pequenos 

cadernos, muito baratos, de que boa parte era 

distribulda gratuitamente (imagine quem nao e dessa 

epoca que muitos deles eram dados a jovens catOlicos 



pela mao de democratas, socialistas, anrquistas e 

comunistas !). 

A autoridade religiosa nada podia fazer porque os 

seus textos provinham, ou dos Evangeihos, ou de 

autores catOlicos, tao dentro da meihor tradição do 

cristianismo que ate as demais Igrejas cristãs nada 

tiveram a opor. E a outra autoridade, a poiltica, ficaria 

de mãos atadas ? Confesso que tiveram muita paciência, 

e certo; ah ! mas o dia havia de chegar. E sabem ou 

lembram-se quando ? Foi corn a publicaçao de urn texto 

de Tomas More, extraldo da sua "Utopia",f que 

intitulámos assim: " A Crença na Renovaçao da Terra"! 

Não houve renovaçâo e Os cadernos foram prolbidos. 

Esses cadernos que se intitulavam "Grandes Páginas 

Cristãs" e erarn publicados por uma editora artesanal 

que criámos corn o nome de EdiçOes "Metanoia", 

representaram urn salto. Era a passagern do contacto 

directo, do diálogo, para a abertura de uma nova frente: 

convidar a reflexão pela leitura de textos dos mais 

representativos 	da 	mensagem 	genuinamente 

evangélica, e por isso inconformistas perante as 

vississitudes hurnanas por que passaram Os cristãos. 

Talvez corn irnodéstia, considerámos que o caminho 

que trilhávamos iria contribuir, corn outros polos que 

df?spertavam por esse mundo fora, para os prirneiros 



passos de urn verdadeiro movirnento ecuménico, e por 

isso abrangendo pessoas oriundas de outras religiOes e 

de outras expressOes ideolOgicas, na defesa , enfim, de 

uma certeza: que so' ha uma humanidade. 

Imponha-se, por isso, lutar contra a intolerãncia e a 

persseguicãO, contra o racismo, lutar contra atei-stia 

em norne da fraternidade, que nao podia 

continuar a existir como palavra vã. 

Por tudo isto, entendlamos que as Igrejas não 

deviam estar, de forma expressa ou nao, aliadas ao 

poder politico. F também não éramos favoráveis a 

partidos católicos, nem que se chamassem "democratas-

cristãos", ainda que diversos politicos perfilhassem, ate 

por estratégia, esse tipo de solução. Não e o momento 

para abordar esse tema. 

Quantos eramos e 0 que nos movia. Cabe agora 

perguntar: - De onde vinhamos? Corn frequéncia 

surgem testemunhos sobre movimentos, que nao sei 

porque razão, parecem ter nascido de geracão 

espontánea, digamos,a?e€en- 	\ tudo se move num 

mundo de quase herOis. Não é assim que vejo o 

movimento "Metanoia". 

NOs assumimos as nossas origens. Viemos da 

rnilitãncia da Acção CatOlica Juvenil, corn influéncias 



familiares e de amigos, - desde a feição franciscana a da 

Companhia de Jesus - o certo é que a partir de 1943 

darnos novos passos, e é aqui que surgem AntOnio 

Sérgio, Joaquim e Manuel Alves Correia. 

Näo me quero alongar, mas gostaria que tivessem 

ainda paciéncia e me dessem a oportunidade de 

relembrar, mesmo que por forma muito sucinta, onde 

estavam as nossas raIzes. Ao tempo, não sablamos que 

nos encontravamOS no fecho de um árduo e por vezes 

doloroso ciclo, que vem desde 189 
5/ 
8' ate ao começo dos 

anos cinquenta. F meio século que termina com o 

falecimento, no exIlio, nos Estados Unidos, em 1951, de 

Joaquim Alves Correia, que ate hoje não teve uma 

homenagern a sua medida. 

uma caminhada que se iniciou corn a publicacão, a 

partir do Conventode Montariol (Braga), de "A Voz de 

Santo AntOnio" m(1895) Desta acção dos franciscanoS 

resultou inclusivamente a criação dos primeiros circulos 

operários catOlicos/ "A Voz de Santo AntOnio" veio a ser 

suspensa, em 1908, pela autoridade religiosa, mais 

precisamente papal, como alias veio a suceder, em 

Franca, ao movimento "Sillon", na mesma época. 

Destaquemos muito mais tarde, o escândalo provocado 

pelo livro "Largueza do Reino de Deus', de Joaquim Alves 

Correia, que nao poupou os cristãos hipOcritas; esgotada 


