
OS ESTUDANTES 
ESTÃO NA RUA, 
NÃO FIQUES 
NA TUA!



Desde 1927 que os estudantes 
combateram na linha da frente a Ditadura 
Militar e o Estado Novo. Nos anos 30, 
no Bloco Académico Antifascista e 
em solidariedade com a República em 
Espanha durante a Guerra Civil; nos 
anos 40 contra o aumento das propinas 
e com a criação do Movimento de 
Unidade Democrática Juvenil (MUDJ); 
em 1956/57 derrotaram a lei de Salazar 
que limitava a liberdade das associações 
de estudantes. Mas foi a partir da crise 
académica de 1962 que o movimento 
estudantil se torna um dos focos mais 
ativos na luta contra a ditadura.

Ao longo deste percurso, milhares de 
estudantes foram presos, torturados e 
alguns assassinados pela PIDE. Mas foi 
também na luta estudantil que milhares 
de jovens percebem a importância de 
participar e lutar pelos seus direitos e 
pela democracia.

A democracia não fez parar a luta dos 
estudantes, a defesa da Escola Pública 
de qualidade para todos e dos direitos 
humanos continuam a unir e a mobilizar 
os jovens no nosso país.



DITADURA MILITAR
Paralisações, greves, manifestações, 

encerramento de universidades, confrontos, 
cargas policiais e prisões. A imposição 

da Ditadura Militar e do Estado Novo 
fez-se com sangue e violência e contou 

com a resistência de muitos, entre eles o 
movimento estudantil. 

Forças policiais dispersam protesto de estudantes. 
Faculdade de Medicina de Lisboa. 1931. ANTT. 



MUD JUVENIL
Após a dura repressão dos anos 30 e com o fim 

da II Guerra, a luta juvenil ganha força no seio do 
Movimento de Unidade Democrática. Estudantes e 
jovens criam o MUD Juvenil e em 1947 promovem 

um encontro em Bela Mandil no Algarve.

Encontro da Juventude em Bela
Mandil, Comissão Distrital do 
Algarve do MUD Juvenil, celebração 
da semana da Juventude. 
Março 1947. AFMSMB. 

Desenho de Júlio Pomar. 
Postal da Semana da

Juventude organizada pelo
MUD Juvenil. 

21 a 28 de março de 1947.



SALAZAR CONTRA 
AS ASSOCIAÇÕES DE 

ESTUDANTES E A CAMPANHA 
DE HUMBERTO DELGADO

Salazar procura impor uma lei limitando a 
liberdade das associações de estudantes. A 

luta estudantil em 1956 e 1957 desafia o regime 
que responde, como sempre, com violência. As 
eleições fraudulentas de 1958 e a candidatura 
de Humberto Delgado envolvem muitos jovens 
que assim despertam para a luta antifascista.

Manifestação de apoio a 
Humberto Delgado no Porto. 

1958. AFMSMB.



A CRISE ESTUDANTIL DE 1962 
Os estudantes contestam diretamente  
o regime com greves e manifestações.  

A partir da crise académica de 1962,  
a que a ditadura responde com brutal  

violência, os estudantes tornam-se num dos focos 
mais ativos na luta contra o Estado Novo.

Fotografias de pichagens no Ginásio do
 Instituto Superior Técnico a propósito 

dos protestos contra o decreto n.º 40 900,
inclusas no processo da PIDE de Jaime Cortesão. 

1957. ANTT

Crise Académica de 1962. 
Plenário em frente da Faculdade de Letras, 
na Cidade Universitária em Lisboa. 
AFMSMB



Manifestação de estudantes na 
Cidade Universitária, em Lisboa. 1968.

AFMSMB

A GUERRA COLONIAL  
E O ENCERRAMENTO  

DA PRISÃO DO ALJUBE
Um pouco por todo o mundo, os anos 60 

são marcados por lutas de juventude. 
Milhares de jovens portugueses são obrigados 

a ir para a guerra colonial em Angola, 
Guiné-Bissau e Moçambique. Muitos são 

presos e intensifica-se a contestação à ditadura, 
que agrava a repressão. 

A 26 de janeiro de 1965 estudantes 
e familiares dos presos manifestam-se, 

exigindo a sua libertação, em frente 
à prisão do Aljube que seria  

encerrada meses depois.



Estudantes universitários manifestam-se
contra o Estado Novo, durante a final 

da Taça de Portugal de futebol, entre a
Académica e Benfica. 

Estádio Nacional, Lisboa, 22 de junho de 1969. AFMSMB

A CRISE ESTUDANTIL  
DE 1969 

A Universidade de Coimbra vem para a rua, 
contestando a ausência de liberdade.

Em Lisboa, depois da crise de 1965,  
os protestos estudantis radicalizam-se, 

influenciados pelo Maio de 1968.



O PRINCÍPIO DO FIM  
DA DITADURA
Já com Marcelo Caetano, a ditadura 
reforça a violência para responder 
à contestação popular e às lutas 
estudantis. As universidades estão em luta, 
estudantes são presos, as associações 
de estudantes encerradas, os «gorilas» 
ocupam as universidades e o estudante 
Ribeiro Santos é assassinado pela 
PIDE/DGS no ISCEF (atual ISEG) em 1972.

Polícia de choque reprime jovens 
que aguardavam a entrada num festival 
de música nos «Salesianos» no Estoril. 1970. 



Cartaz de João Abel Manta 
«O Povo está com o MFA». 

AFMSMB.

O 25 DE ABRIL,  
A REVOLUÇÃO E A LIBERDADE

Com o 25 de Abril de 1974 desperta um  
país em luta pela construção da Democracia.  
Os estudantes lutam e participam ativamente  

na conquista da liberdade, expulsam das 
escolas e universidades elementos ligados  

à ditadura, reabrem associações de estudantes 
e dinamizam o Serviço Cívico Estudantil.



Constituição da República Portuguesa

Artigo 45.º
(Direito de reunião e de manifestação)

1. Os cidadãos têm o direito de se reunir, 
pacificamente e sem armas, mesmo 
em lugares abertos ao público, sem 
necessidade de qualquer autorização.

2. A todos os cidadãos é reconhecido o 
direito de manifestação.

Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa. 
Reabertura da Associação de Estudantes. 
29 de abril de 1974. ANTT



A DEMOCRACIA  
NÃO FEZ PARAR AS LUTAS 

DOS ESTUDANTES
Nos anos 80 e 90 a contestação  

às propinas ou à Prova Geral de Acesso 
ao Ensino Superior (PGA), e causas  

como a independência de Timor estão  
no centro da luta estudantil.

Manifestação de estudantes contra a PGA 
em frente à Assembleia da República, Lisboa, 1994. 

Alfredo Cunha. Arquivo Municipal de Lisboa.



PELA DEFESA DE UMA ESCOLA 
PÚBLICA DE QUALIDADE

Já no século XX, os estudantes  
mobilizaram-se contra as Provas Globais  

no Ensino Básico e Secundário, pela educação 
sexual, por obras de requalificação nas escolas, 

pela contratação de mais funcionários.



LIBERDADE E  
DIREITOS HUMANOS

A luta antirracista, 
a defesa de direitos sexuais 

e reprodutivos e da 
autodeterminação de género, 
a despenalização do aborto e 

a luta ambiental são causas 
de todos. No século XXI, 

os estudantes e os jovens 
estão na linha da frente 

de todas estas lutas.

Manifestação antirracista; 
Lisboa, setembro de 2020.

Miguel Lopes, LUSA.



Marcha LGBTQi, Lisboa, junho de 2012. 

Greve estudantil climática, Lisboa, setembro de 2019.
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