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CIRCINAR N9 12

À mpFEssÂo nEspoÌ\DER coM A SoLÌDARTEDÀ|E

A escaLadâ da repressão de q-'ìe se ta].a.va iá na nossâ circular nq 9, de ,Ì de Mârlo
eo.rtlrrLlou peÌo ano fora: ate essa data as prisôes efectrao'as desde o início do ano

tinhafl sjdo 
",. 

65 - "1ï^-o á atã'í.) -,€;'o T mdo 10 seÍ-ÕsLrc a 0 oe Jìr'.'o, bo_

mavâm I2B e no finêL de Agosto 175. EÍÌ B teses, o t,úrnero de prisões ultrapassava
lá o total efectuado no ano anteÌ'ior, que lôra de 165, o quâf, por sua vez suplân_
ïà"À a" roneu o nol,imento oe 1969. nesie modo, o núnero totaL de presos políticos,
de acordo com âs inforinaçôes de qr.Ìe a CNSP? pode dispôr, veü senrple conpletas e

actuâ:Ì.Izâdas, ó a ,o de sêtêmbro (59rox1mâcamer'te) e^ 160,- das quais 62 em cür0pri-
Ínento Ce pena e cerca de 100 en prisào prevêntiva. -ns-t. ̂

í"et 
o é o dobro doq !!9:

"*r..1i!i"9!-r9q.!!ee!9!-.t49-991:.â9- -r-zenbrodoanã-ïïiãõl---
L escalada, portanto, acentua-se, atingindo sectores e r€gÍôes cada vez Ííais ./asias.

Ilas nâo ó só r,o núm.ro de prisôes Lìue se nânifesta a fúrla represslva do go./erno.
Como ltemos referido insistenternênte, âs detencôes feitas pela PIDE - DSS sâo ha-
bltualmente acompanÌÌa.las de mótoclos de investigação nâo só :Lbsolütarnente ilegais,
conto contrários à" no"r"" rnals elenentares da vida clvilizâda. E se estes métodos,
noneâdamente as lrorturas ê espancanentos, e a recusa sÍstêÍrática de asslstêncla
JÌtrrlCìca aos dêLioos, -Íì fle-r?nle '_iolaçio dâs lcis, r;ín s'oo Cesde senp-e-um Lr. s
te aoanagio dês,e rêgì7ìõ pcÌíLlco, o se. redrobáoo Lso nes LILìnos ÌeÌnpos ráo faz
senão confirirìar o carácter essenclalmente policiâI do Estado em que somos
obri.gados a víver. De resto, a6 declaraqôes que certos responsáveis têm sido leva-
dos a prodìrzir conr o iÌìtuito de acâlnrar a opinião públtca benr o provam, pelo ca-
racter manlfestante capcloso e inverÍcìico de quê se revestem tais declaraçôes.
Perante estâ situação, a JNSPP vô acrescldâs ês suas responsrbilidades no papel
que se impôs, de luta pelos direitos dos presos e de apoio às fanríllas atir€idas
pe_1a repressào policial. llas esta tarefa, jd pelas .lificuÌdades que the sâo postas,
ia pela sua progritude € dlversidale, não poderá ser fej.ta con âxíì,o apenas pefos
menbros da Conissão Naclonâl: ela precisê da participação dos poriugueses sÌrficien-
temerÌte fivÌes para tonarcrn consciônciâ deste pfoblema que diz respelto a todos.
Fol neste sentldo que â_ CNSPP 1ançou ern
do a âctua1 repressão e urgirdo por una
vitimâs,

Agosto um APELO tOS foRtUGf,ESEs, denunciân
aclìo de solid riêdpqe a favor .l/s sues -

'ìA actÌral vaga de violência pollciaÌ - dlz-se nesse docuÍìento - não pode encontÌ'ar
como resposta o enfraquecimento da soÌidariedade e o abandono das suas vitimas ao
deõa]]tparo e ao lsolamênto. Pelo contrário, ao aumenbo tla repressâo ó preciso res-
ponder com o aÌrmento da solídariedadeÍ
A denúncta das pr.epotênclâs pratlcacas, como a que se tem procurado fazer através
dêLs informaçôes da CNSPP, ó indjspensável, e constituì um fâctor prirnordlal para
a nobllização da oplnião púbÌica, por forma a quêbrar o isolarnentc dos perseg,rícìos
e romper o muro de sllôncio que deixâria à vontade os e,gentes dâ repressào.
Mas não basta dgnunciar: é precÍso taJibóÍn agtr. E o agÍr concreiiza-se atravós dcs
ê.uxlfios e apoios dé útlã orõã-õ;-õf-FGõ e as suas fa,"nítras têm o direìto de
esperar da,Comissâo, e que vâo desCe uma sssistônc ia ,lurídica prontâ e atenta até
aos subsidios que pernÍtam fazer face a graves situaçôes de en€rgêncÍa. E esta âc-
Qão, como outras que a CNSPP tem procurado desenvolver no quadro das suas alrribtÌl-
Qões leqais, só será oossívet, face à acüral vaea Ce prisôós. se o recrudesclmen'lo

Foço chegor ô Conrirsõo inforvnogões rópidos, seguro:, pecisos e complelos, ooÍ*octondo corn quolqucr

dos sot s nembroi. Divulgue os nosso: circulores, poro que essos informoçõor porsorn chêgor o lodo o poia
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da replessão obtlver como lespostll o 4lmqnto da sÒÌ1daÌ'1edade, Dâqui a !âzâo de

UMA NOTA DA PIDE . DGS

Em nota publicada nos Jornais de Ì de out,ubro, emanada da DCS e que pretende ser
de informação-à opihião pìíb1tca àcerca do rnovimento pÌ'isional, sáo apresentados
nuÌneros que nao podem deixar de conslderar-se totaLmente falseados na forÌÌta como
são apresentados. Nõsse documento indica-Sê, por exeÌnp1o, que o número de presôs
existentes em I de Setembro era de 69. Pelas iÌrformaçòes qÌre darenos em editorlâl,
pode ve?j.flcar-se que este númeno é lnferior a netad; do n,írnero presumível de pre-
sos políticos na realidade exlstente. Esta nota documenta clâranente os Drocêssôs
utillzados pê1o governo no e,scLarecimenì;o da opinlão públtca.

PRÍSõES

1, Recirlficaçâo à circuÌar nq 10: foÌ'âÍn presos no
tribulam Ìrn conunlcado dos êstudantes à população,

(e não Pacheco)" Foram libertados sob cauçâo.

2. Rectlficação e compfenenìro dâ circular N9. 11:
A f/J loi preso no concefho de Átmada JESüINO DA COSTÁ cARvÁlJ{o, operárlo, e nâo

Porto, em 23h/7\, quando dis-
FEGINA ÂLVES e nüI Sr,ÌrMEÌ.tTO

A 9n fo! preso em Lisboa o dr. IWADEü ÌOpES SABINO, advogado.

1, A 2)/7 foí
4. A 27/7 foram presos ea Lisboa e arredores: CÂnLOS ALgEmO DE soUSA, agente dev;Esê.s; SEPC lO RODR totíEs DE MÁTOS. enFesêdo de e-sõïiõ-riõ-Ìõú7 -FFiì',I/NIO FEn_
FerR.A e cïi-mõ"ÌEõ-FF&qEÌRÁ-FmT7ïú, fi.rnãionários aa c.c.o.cl!-;ãSÉìdõFÍÉitu:

Jose da Costa carralho, como fo.i notí c'Ìããõ

preso no ?orto SmcIO DOS SANIOS VALEÀIIE, totderafo.

6, A 29/7 foram presos. em
ISCEF e agente comerc iâÌ,

t. 1\ )u/ L em ijanra?eÍnr o

Lisboa: LLFnEDO JOSÉ Ì/IrìRQUES ruNRIQUF"S,
e [4/ CIRTO. eíìDrêÊãdo Eãõãiõ:-
le cabo mlllciano JOSÉ JÂïME FERNÁNDES.

14/ RQITRS IOUIEIRo, de /lmâda. ooeráiíMIRQUES IOrnEIRo, de Álmaaa, opeiffio soldadory RccÉnÍo FEiNÂNDES smE-MÍffiAvu Ãqus r]Juro,LÃu, operarÌo sotdaoort .,ÌL.GERIO FEBNÂNDES soúsA MTRANDA,
enpresado de es_criLorjor fEIìNÁNDo DE / LrcrDA p1Ì\Íõ-ã-JõãmE3ÊEü-D=E-õmmõ-e,preéaoo oe es_crlLor'ro; ! !]1Nr!\uo DE / uqr-IDA pIÌ\-tO e JOAQUÍM SERRÁ DE CA_RVAIHoq!r\4IBÁ, ranbem J\mc.tonaìfõE-ìf-õlElDlõlEì---l-

5., A 2B/7, uanrbem en Ljsboâ: NUNO W NIIEL MB,IDES IOUREICO, emprÊgâdo dê Seguros;
MlRro coNsT/Ncl0 cAnvrll-o cl Hr:õSõ;:TilìÌ --Gf -r€J-õ7õ Á-mEU rsnN.qlDes, sorrêtheÍÌ,oç;iãU-A;mmfe; ronÉjE DE

pÌogÌamador õã-t-.clÍic.r.; e MIÌ\ÌUEL NE\rES I@ÀDES, êrípresedo

estudante do

8. 
^ 

)fn foi preso, na MaÌ1nha Grande, ANTóNIo JOteüTM cEtìvÁsIo, tÌabâfhâdoÌ ÌrÌ-
râ1.

9. A 4/8, em Lisboa, ANTóNIo Dos saNros jornallsta, e di?Ígente do respectivo
Sindicâto.

rO. A 5/8, ainda ern Ltsboa: yúnrq Oa CO1':CnfCiO AL\ES, funcionário dos TAp; MIOLELpl\Ìrr.::-y1:cHtp,!Julyr1ry,Es, banc-ã-b;-FïuffidÌt-=Ìav-I n/nos, empresEdo ae ásõiiïõ:
r1o; g:11!_! u L t/ 5;.NïlE, enpregade dp conerc;o e d rt.cnrè do seu Sindicalo; e
VIRGILIO /.LBdRTO Dt SÌLVA SEQUEIRAS, empregado da Fábrlca de MateriaÌ de Guerra.

ff, | 75/8 foÌam pres.os, no EârrelÌ.o: JOIO IOBO, funcionár1o
MRQIiES CIL/ìDO, operárlo.

dos (nT e JosÉ MAÌI]EI

em Sanbarém: o3R FEfiN/NDO GONçlIIEg_g€IIl, func'onárío dos cTT, e
Ivlt.F{ltl'tS, serrãTEõro.-.-.'....''...........-

12. t. B/8,
FELISMRTO



\t. !, r7/8,
14. p, rB/B,
funclonario

em Lisboa, AÀrTóNIO ffy'S 
^scENCiOr 

operário do lrsenal de Marlrür.
em cacilhas: JosÉ rú,BEÀTo MoNIEIRo, bancário, e i.uGüsTo Dos slNlos Ros^,
da J.E.l.

15. A 26/8 foi p?eso na Praia das Maçãs o dÌ. FgNINDO JqSÉ MEÌ'Q4IIìOSAS, advogado.
Esta prisão fol efectuâdâ peta GNn. eri colâboração com a DOS, cujos agentes se encon
travam perto do 1ocaI da detenção,

16. r, 3/9 foi Dreso em Lisboa sEBrsTl/ìO LIM RE0o
tâmbêm êm T,i sbôã.

17, A B/9, tambénr en ttsboa, JOÂO cAürO R9!11, âgente trânsitáÌ'io.

LIBEm,AçÕES

I. Erì Julho, sairam ea liberdade, apás c!ìrnpÍlmento de prlsão correcionaÌ, AÌÍIóNTo
B"llÌ,fAZAn CoNIEço e nnq, JoRGE LOPES FEm.

2i EíA 27/7 e )I/7, respecr,ivamente, ÂNTóNTo PEFET| , opêrárlo e _GÂSPÁR PEFEIn1 !ER-
FEIRA, estudênú, anrbos em cunrprlmenEõ-ãõïéãìõãããe segurâ!Ìça, EeÃãõ-õïIÌìmõ=õ]-
Fìïõõ J anos e melo de pÌisão e mâls 22 meses de medidas.

J. Em Âgosìo, após cumprimento de prisão eorrecional, FEXNIINDO PEBEIRf S/ffiOSÂ,
ainda FERNAND0 ÂLEERTo PEREIM MÁ.RQtrEs, estudantes, esÌãïÍEïfrõ-Eh-õ-/EitEldÏã

estudanìe. No nesrio dla, AIÍIERo

7o mesffi de segurança.

4. Om Setembro: M/NUEL JoAqUIM GUmREIRo, enì tlberdâde
do 4 anos; o engg-ffifrfr--tu.11ffiffi1-l'mn (en Lo/9)
bém enì ltbêdâde coãElõiãTiã5ilffi-lv::r*1fr ATDRTNGA

condicional
após B anos

(25/g) , arx's

após ter curìpri-
e 4 roeses, tam-
cÌrÌÌrprlmento de

prisão cor?eclonal.

5. Sâírffì em l:berd?de sob cauge-o,
aance (28/1)i JoSÉ IL \LEL w RQUES

SEBAsllrÂo Ln{4. IìEÊo, estr.rdãnte G

após prísão pÌeventÌva: SÌLfTïo TEüEln4, estu-
cAL^Do e /ucusro ocs sr,mõS-nõSl-õiõiããos (:/9);

; X,TRILIÂ toJEIll
gg.@g-Ji-õl-a-iïiãã--Ëfr -seLembro,úÍÏF-ú. S-Ãf, ìS
SilS rrEÌxo,-ãË-Ë-ffiã;ïiãïã-ããiTda e ern precárias condtqões oe sãffi'-1Ì/9-
ÏffiõfiÌõ-ffi sÂNros. .iornallstâ.
A todos foram âÌblt?adas cauçoes de 10 a 20 flil ê6cudos.

6. sa ran tar,'bém após prisào prev€nr;vê, mes sern âLrlbuição ou 
"2,çâo: 

FRiNclsco
FELÍ:X (B/l)t Âucusio FiF.nErFJ LrÍDoFo em rins de teosto; lNríNÍq ó.' qofiqEíç;6-FELÍX (A/l)i ÂUGUSTO FEF.REIFJ LIIÍDoLFO eÍr fins de lsosto; llIIoNIo D,' CoNCEIçIO
õoÌïEo e rqrm,EI-EFÌS7-õõìlffirjlìã-Jr /B; c on NDo osc,^ã-ïE-TfÍb5;ã'Vt-

PRESO OI'VÍDO PËLA D.G. S.

Em 14 de Julho foi ouvido, com vlsta a lÍÌrertação condlclonaÌ, ordqCgSqçlrc.*
Si, que se encontra presc enÌ Peniche cumprlndo medidas de seguranço. lnexpllca-
vefmente, ainda nao fol ÌíbeÌ,tado.

ACIÌVIDI4.DÊ lOS TRIBÌJNAIS

segundo notíc1as íncertas nâ Ìnprcnsâ, 12 processos politicos dera-'n enirada até à
data nos tÌibunais de L16boa, para juÌgamenlro no novo ano iudlcial- I1o Tribunal Ple-
nário; de outlrcs temos corüec1nìento re1âtlvos à comarca do Porto. Damos a segui!
indicãção dos processos de que nos fol possível obter lnformaçôe6.

1. fP Jutzo CrlÌnlnal de Lisboa
TiffiaõïEmGõ'ìõSÉ-crrmr Bnrrro DA cosrÂ, /.tlróNro M-ANUEL DE rtrurDr s^t{ros
coRDElFo, fimúffiiNróNro orn'rÌTM-e i. i:,15ms7, Fn-rI-õI-d@7-ffirg ìiE7-j4! llE
dEE-FÌfu;.ÃftÚq-Jo'sÏmF! :rF1!ì :. 1" @êEEantã dãFãõüïã de d--e d:!ËlEo a.õ- LìsÌõ l---
uíaro cosrl MtRTlNs DE cl.Rvll;,oJ candiaìato à advocacla.
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2. IQ Julzo Crlr,rinal de Lìsboa

J. 29 Julzo CrtÍrinal de Llsboa
Arauldos: DINIOL ISIDRO FIGiIEIRÂ C/'BFITA,

IVIÌCIJEL

M/À'1IEL MÁRÌI- C,^,NDEIAS, I.T'ONSO DI IS.

À. 2Q JLrizo C?ininaÌ de Llsoos
Aleuidos: ôiúrNpo cdi\Es MlriES-, EDUT,RDo IrÍEïRELr,Es, EEÌ.tro Eqql4ïro sAllTo FÁI!ÍHq,
JosÉ pEDRo-ïõTm-soffi s;-JdsÉ ERNESõ-ãI#] m-c

5. +c Julzo u?1Íllna.L oe L-rsooa

^reuidos: 
JORGE NoREERIO CfÃVAÍlÌO MESSI^S, eripregado de escrítório, frÌ{IóNÍO DoS

su'ÌÇÂo RoDRÌGÌ,ESRODRÌGI ]ES,ffidiES.-To3É rrmffi-itìncEr,rm-o', ÁUGÚSTO DOS SÁNIOS ROSA.

stl,vt , mon t.õ6il---
Foram todos pÌonunclados sem admisseo de cauçao.

19 Julzo C?iminal do Porlio
AnFIAos: EFI,Fïìï-õA foNsccÂ, técnico de
eÍnpresado ã;-ã;;ã;ãã;-JõFÉ-rìJ,mFÍo AL\Es

ÊjS99, iornafisìa, ril,ffiFÍo ROSA.

o, Llsboa
IiS-tOos: JO^qUIM DE SOUSÂ DU,4mE, alfaiate, CÂRÍ,OS IRTUR LOPES CoRFXïA, dele-
gaoooeveiãããi@-5É-c1ÊnRtlãõ-C!4eo,serralhèTìõJó@14qq4,
programador, IUFEÌJINo JoSB DOS SÂj.flOS, esLlvador, MIoUEL CIMII-O, pedreiro,
JoÂó jrecÁs Dõã-Sffiõ3;;;õãióõTJri.QUTiu DÍoco wi,E-Z;-;;F;ãã; de armazórn,
MifÌr;JõtõnÃõE-E SA Dol1INcuEs,-nl:rõEãããffitório, FERN^NDo Jo/.QUTt4,
ffisrA, serralheiÌo "t"il, .IoÃõÏÏEÉÏFõ5F--

7.

8.

ìecelagem, FR.^NCISCO DE hBREu So]'FES,
ROCHA PA]VA, CI,RIOS I,LBEìTO OLNtsIM

M4GAIÍìIES B/^Sr0 , serr,-õãie.
;iÏsãmdÌõ-#Ìcad o para a\/ro/7t,
lq Julzo Crlminal do Porto
PÌocesso em curso - Lbuso de Liberdade de Ímprensa
ATgUidOS: CÂRLOS MT,NUEL G],EP,NÁ FR,\IÀO, JOAO LUÌS BBITO TENA DOS FEIS, OC1,I.,VÏA
I'4rru^ iurAcï;5õ-cmtãmtrd-frmÍm-cowlÍ-ãm7po-ÍmõÚËÌãõ;ï7Eos-S8mT.q..
NA IqENDES.
õìe-nunciante ó o Director GeÌ'âl de S€guÌânça e os róus são a Dlrecção 0erá1 aìa
Ássociaçâo AcaCémica de Ccímbra.

9. 29 Juizo Crir"rêl do Porto
rreuïãoil ÃTóNïõ- JoRcË prrs RrBErRo Dr cLÌ\rHA, Lürs EDUi,RDo ÂBnEU LrMn RcMos,
lr5ür FEnN
JA|ru4R10 pos sANros. J949i4LrBJÀS$99_-!S_y9gA_BABosÂ, JosE pu/iRrE pA sÌLVÂ
-/I,Z TEÏX-E]FÁ.
lõÃ-ãõiE-fi-tf nos detldos e os lestantes cancionados), Arguida a nulidade ôa
fal La dc defcnsor aos 'ncerroBatorios, o jLiz atendeu-â, efl rÍnando qLe a re-
cente decisão Co Sìrprciro Tribunal de Jüstiça, qrìe consíderava nulas aE decla-
raçôes tomadas sem a plesença de advogado, abrange os pÌocessos instruidos pela
DGS.

SOLÏDARIEDADE PIN,I, COM PNESOS POLITICOS

L. ReLâtivamente à sitr.raçâo do aclvogado moçambiceno dr. DOltfÌ{GOS /,iOUCÍ, referlda
ern circulârês _anLeÌ'iores c cuja pr'sio s! n3rLemr apesar-õõ-!lu "-âiãõÌãr 

d-",mano
e d iscÌimlnatório, foram envladrs r'ecentemente duas exposiçôes: Ì]ma,. subscrista
por 190 advoeados po?tu8reses, dirigida ao bastonálio dâ Oldem dos S.dvogados, in-
slstindo poÌ' novas diligênciê-s decte orgânismo; a outra, asslnada por cerca de
500 pessoas e dirigldâ ao hesldente do Cor,seLho.
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2. A recente vaga de prisões desencadeou tÌovlmentos de solidaliedade em dlversos
sectores da opinião púb11ca necloÌral e estxangelra, Nomeâdamente o caso do dirÍ-
gente sinalical DÂNInt CÂBmT,1 deu origem a acçôes de protesto por parte dos em'
pregados ban"árfõÊl-iEãEããõõ-a fazer-se manifestagôes de rua em Llsboa e no Porto.
Tambóm os grandes centÍos slndicais intelnacionals, como â confederação Ïntema-
clonaf dos Slndlcatos Livres (cIsL), a tr'ederação s ndtcal ltundtal (FSM) e a con-
federâaão !ìundiâI do T"abalho (C!n) rnanifestaram o seu pÌotesto iì.Ìnto do governo
português, o que fizeram têÍìbém as direcçôes de âlguns sinalicatos portugueses.

l. Pedindo a libert:ìção de FERN.],iDO,LmRTO PEnEIRX Ì!ìTPQUES, condensdo erÌ l,bÌiÌ de
1969 e presentemente e curnpi.,-íÏËãTããË-ããìõõrãiõã-ëã'TêiÏ" he , foi envlado ao go-
vemo portuguâs uÌna caÌta assinida por corüecldas individì,alldadès fraaìcesas, entre
âs quaís Jeâì Rostând, bíólogo, Sa?ÍÌìent .Schwâ rts, meteÌÌìático, Michel Bfe16e, padre
francíscano, x,nd?é Samentin, padÍe, Màurlce cÌavel, filó6ofo. Pereira llalques era
estudante de sociologia na SolboÌme ânltes de v1Ì a Portugal e ser preso.

4. Â ubertâcâo dê FERNAIDO BLE\IQIII TET)@IRÂ, que notíciámos neste circulan, foí
devldê em eranoe pê?Tãã-a uã-noìãïãT-frõïIúêfiEo de solitlariedade hÌ.unana, sobreludo
deseôvolvláa pelos sêus coÌegas engenheiros, que ;á fol notlclâda n s nqs 2 e 6 da
cl]1cuLar da CI'ÍSPP e dé quê agora se lesumem os poÌìtos essenclais, pelo lnte"esse
exemplâÍ' dêstâ acção.
- EÍr Setenbro de i969 foi êÀtreguê no Ministério do Interlor umâ petiçâo ass nada
poÌ rro engeÌüe1Ìos pedindo a 11be"tação condiclonal tle tr'eÌÌÌando Blenqui Teixeira.
- ReunlÌam-se, convocados expre6saÌnente para o efêÍto, a pedido do nemb"o regula-
mentar de sóclos e com a asslstência de válias centenas de sóclosi

eír,26/2no - AsseÍìbleia RegionaÌ Eldraordlnária - Lisboa
e$ 1o/t/71, - Assemblela ReglonaL E:rtraordluáìrla - Llsboa
en fj/4fiL - Âssêmbleiâ Rêglonal ExtraqÌdinária - Porìo
en B /6nf - Assembleia Rêglonal ExtraordináTla - coinìbra

Dêstas Assembleias sal::ao noções, er.poslções e vár1as d11Ìg6ncias, ìodas elas apto-
vadas por aclamaçÂo, e trdo tendente a obter a Ìibertaçâo dê FeÌ'nando Blenqui Tei-
xeira.
- En 24/5nf reunlu-se uma Assemblela Oerâl Extraordináriâ (1) da OrdeÍì dos Enge-
nheiros qÌ-e se ocLpoü do nesmo assurìlo, Lenoo-se lnsÌ-stldo pa?D que ura delegaçào
fosse entregar ao Minist?o do Interlor uma petlçÂo iá asslnadâ por nais de 1OO0

engenheiros.
- Constitulu-se uma Conissão pâra a tlbertaçâo do Engenhelro Blenqul Teil<eira pÌe-
sidida pêÌo antigo presldehte da Otdêm, engei'ìhe1ro MetcicÌ Marques, e posterior-
mente es{endida a todo o pais.
- O presldente da OÌ1Cem dos Engehhelros, engeÌüê1ro Pedro Arsénio Nunes, e oÌrtlos
dirlÉêntes pediram audiências ê fo?am recebldos pelos Ãìembros do Coverno 1rÌdicados,
entrêganclo exposíçôes e'peaìíndo a stÌâ lntervençâo no assÌrntoi

fa/7/7A - audiânc'a com o Ministro da Jusüleâr
tf/1nA - sudlência com o Mlnlsbro do Interíor
25/6/70 - audÌência com o Presldenle do conselho
22/fnf - segunda eudiêncla com o Mjnjstro do Ínterlor

- Er\ìreianto, o È4esidente do conselho Reglonal da ordem dos Engenheiros, EngenheÍ
ro João da Chrìha SeÌra, e outros d1Ìlgentes contactêlam fepetldas vezes con a DGS

chegando a visita? duas vezes o eng. Blenqul teixêira êlÌl Penlche, pa?a acompaúhar
dê libeftâcão condi c:onal .

- Depois das últtmas Ássernbleias, o Minlstro alo Inielioìr, cniticand-o a intervenção
das Assênblelas da OÍ'deÌnr ,tagor]-"" u recebe! uma comissão constituída pel-os enge-
nheilos Ped?o ArsénÍo Nunes, 

-presldentê da Ordenr' José Mercíer Marques' antí8o
presidente Cìa Ordeú e Presidentê dâ Comissão, -?rofessor Rodri8o SarÌÌìento de Beiras'
;1ce-p?esldente da mesnra comls6ão, mas, através do seu clÌefe ale Gabinete' comuni-
cou pãr escrito en 16/6/7r que Ía liberdade condicional é unìa medída iurlsdiciona-
lizaala aìe competêncla estritê dos trlbunals e a sua concessâo dêpênde de processo
devldamente organizedo Bôb ploposta do DirectoÌ oeral de segurança'r.
- Em 14 dê Julho de 197Ì, o eng, Blenqui Teíxei?ê fol ouvldo pela DGs para efeilroÉ
do processo dê ltberiação coadlcional,
- Êm to de setênbro tle 1971, éai.u da Cadeia do FoÍ'te de Peniche en llberdade condl-
elónèl.
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CAll]PO DO TÁFÌAFAL
lceíípo ìãTnã6ãÌh-o dê chãc BoÍì)
o relativo silênclo en que, poÌt vezes, deixaÍì os pÌesos polltlcos de Angola, Moçah-
bJque, cLinÍ e Cabo Verde não slg-íflca que a sua situeçâo seJa mefhor ou que o seu
número sc;a pequeno, anLes pelo oor'crár1o, resul!a oâs dlfl.uldades de ÍnfoÌÍnaçÂo
quásl insuperáveis, sobretudo dêvldas à nìaior duÌeza e arbltrariedade dos processos
de Ì'eptescao.
Conse6ui,'nos hoJe dâr algumas infomaçôes sobre o "campo de lrabalho de cthâo Bomrr a
60 km da cldade da Praia, no concelho do Tarrafal, I1hâ de Sânttâgo, em Cabo Verde,
que nâo é o único neste arqutpé1ago, pois conhece-se a existência do campo de san-
ta Caterina, lara presos po1lìricos caboverdeanos,
O tristeÌÍente céÌebre Campo do Tarrafat, durante lcngos anos utilizado para encer-
?âmento de prêsos po1ltlcos portugueses, e que fôra extlnto em 1945 por. p"essâo da
sliuação lnternaclonâf, foi reabe?to em 1961-, agora fundaíÌentalmente para presos
fiollticos afrlcanos, mìrltos deles internados em res!ìftado de meras medÍdas sdminis-
trativas.
0 Campo é constituido por üma cerca de terreno ârenoso rodeada de aramê íaÌ'padoJ
por uo ÍruÌo e por um fosso. No conj!Ìrìto, . sua ár.ea é pouco mais do que urn caopo
de futebof e âínda dividido em I partes, das quais âs duas prlmeiras, sêpâradas
entre si, se destinanr ao6 presos politj.cos, com duas casêÌ,nas de madelrâ pequenas
€ duas nalores (con eerca de 70 m de coÍìprlnento), ainda construídas peÌos presos
Íiol{tícos _ant.s de 1.915 e sêm qLâ iq -c bFnet iciaçâo posrer:or.
0 qrÉdÌo é constituído por um dinector (1),, un chefe de guardas (2) ê um chefe dos
sêrviços âdmÍnlstrativos (l). A repressão é confiada, no interior, a 5 guardas bì?an
cos da PSP de Luênda (l) e, no exterior, a J2 arrxtllares recÌ'Ìrtados enr Cabo Verde -
(dìrmnte a roi-e por rfiê j,orçc nilíbar em com:sc_ode s-rr.]-).
As condiçoes sanltarias sao Ìnu1to rleficientes. 0 médico (5) faz LxÌra visitâ senânâL
íru1to irrégu1ar e dá consulta a um número 1ìnritado de doenies. por ordem do direc-
tor, os doentes castigados nâc podem ir à consulta- Os meclicementos fornecldos sâo
escassos e por vezes os presos sâo obrigados a pagá-fos, não lhes sendo em qualquer
casc autcrizadQ pedlr o seu elvio às famíIlas. Passam-se Ìieses sem que sejaÍr feii:e6
ladlogÌâfias receitadas pelo ÌÌródjcc. EntretaÌ:to, um leproso vive lado a lado con
oì.rtros reclusos.
A alimentação J muito poucc varlaaìa, resuÌtando uma dieta eÌtremâmente defÍclêntê:
durante semanas e sefianas arroz de má qualidadê com pelxe (atum ou albacora, o que
ó quást o mesino) e raras vezes catne cì€ cabra. Apenas u.Ìa vez po!, senana o arroz e
substituído por favas.
No qLe respe ca a Ieitìrras, só sdo pernit,idos . ivros dtdát'cos (êús cersura do dj-
rector. mLito derorada). Como per'ídic.s, o despcrllvo A BOLA e o sernrndrjo Ì\OIICIA,
geralmente com algumas foLhas corl,adâs. 0 lsolamento ao que se passa no ríundo ex-
teÌ'lor a que os presos são constrangidos constììui uü dos aspectos mals cruóis do
reglme prislonal. As vlsltas não eraa autcrizedas ató 1970.
O Ìegime qlre era lmposto ao6 presos polilricos da Guiné era alnda ÌÌìais duro e bÌÌ]tal
do qÌr€ o dâdo aos angolarLos, sabendo-se da floÌte dc algltns deles por sub-aLlm€ntâ-
çao.
Em Ì97O haviê- 147 presos pollticos angolanos, tendo os últinos 58 presos po1:iticos
guineenses sido transferidos em neados de 1969 para o Campo da Ilha das Gallnhas
(eraut pé taso d"s BÌiâcós, c' :né).
A prinìelÌ'a leva de presos recebl,ia após a reaber+-ul:a do campo fol Ce 12 angolânos,
dos qì-Ìais dois vleraÍn a íelecer devl.ìo às nnás condições êÌÍmentares e santiártas
(BEÍ'IJË e ïAROUÉS MO\Tfl fO) ' ouLros ocis airU3 reLe DerrÌranecem (AR\\YLO Ftp'RE. RA
rji cor,rçr-@- " loÉ-rl. s;rtA sÁmE, esrcs em e-mprim-nr,o de med i;ãïìã=eE-urã;;ã-
froÍ'roerdas).
Ell Setenbro de ÌriJ Íorâm :nL,rnaclos - e.cc' trando-se aìrdê -essã sitìraçâo - os an-
soLanos JoSÈ l4ÂTtli!_gq:P_,^:_q jlq-! (luendiÌ.o ,/ieÍÌ."), ÁN]OriTO DìASTAh,DOSO (nuiLo
ooente e c4rec -rio oe rr.r:. roenc5 mJdi"o que nâo r-rrc tãnT iìõ-Eãí.."I-3\TgUg.
JACÌlÍTo AMAML l,'!{FifÌ'ÌS e ï,lClJJ VÌE:llA Dïi\S.
Ipêsãr-ãe encaÌ.ceÌ?dõ na-pr-iãiïe i lãlto em LLÌaüda desde 1962, derarn entraata no
campo en Ì,1arço de 1970, 47 pÌesoc polliicos angolanos nìo suJeitos a JuÌgamento (f7
da etnia quicca, enire os qrÌai6 o É.-.tcr c,/angéIjco Itri-{ANDO I,1ôISÉS, o rel dos quÌ-
ocois, MAcïlA, o prlncípe dos quiocos !€!!:!. sVq-!jF-o-ìdírï-õ-ïïSs'_1TA soUSA;
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e oLTM; 2 do sul de f"ngola; alguns da zonaAÈItrNDO FORTES

Foram internados tanbélr durante o ano de t97O e nas condições já expostas na pag.
5/6 dâ cilcular nq 5 da CNSPP ,6 Jovens angole!Ìo6, dos quais apenas se conheeê ê
lde'Ìtidade dos seguintes:
GIIjBERTO ST.RÁ]VI DE CARVI],HO, PÂÍVA DOI.fINGOS DI, SIT,V4, JUSrINO PNÍIO DE ANDN,I.DE,
VIqqqlE PI\TO DE ÂNDRTDE e / Ì\DRi lvl.TlUS Ì\Efo, conoc.rad s a I anos; EDUARDo S4Ì,[IANA
fffiÏü]ìõõóããõ-ã-m u.õã;@@4N9, qr.rr6 04s!AB coÉ6fr;EmmõT:
WlEl =qITo 

/aryì'po, pos SFs;- ÌE c?Fnffiõ-mõm;-mcu5Ìõ-míÃ-
IENCLE e AI,DEMIhO, condcÌ,edos â b ânos.
fr-iãIeçããì-ãlEã" )6 pr€sos angoÌônos e a orìtros 16 detidos rra rìêsma daiã em
Lua'.rda e depoís enviados pâLa o CatÌìpo de S, Iiloolâu, pelto de riOçAÌ,1EDES, há a
Êâlíentaf que a respectiva condenação ?esultou de quâ1quey JrÌlganento. Efectlva-
íente, pouco depoj.s dê sua ehegada ao Ta!?afal, eo outublo de L97O, o direcior
!êÌìniu os presos, conÌunicando-1hes que tíÌüÌaÌr vlÌÌdo para Cabo VeÌcÌe cÌìmprh I'medl-
das de sêgurançs nàc prorrogÁveisÍ, por despe.cho do Ministro do llltramar. de 9 de
Abrlt de 1970. Porém, ern entrevistas poÊterlores com alguns dos pre6os, o direetof
refeÍlü-se ;á a !'ftxação de nesldênciart e afinnando que-lro Estadà tinha poce?es
pâra aunêniiar as pénasÍ. Entreíânto, o Ì'eglnr€ prislonal parâ e6tes detldi?6 é exâc-
tamênte igual âo que vlgol'a para os quê forah condenados eo tribunal.

(Ì) 0s dlrectores tôm sldo, desde L96L:
Intêndente QÌ,EIM]IDO PINIO, posterlormente Govelnâdor do Dlstri{ro do Huamto

ê JB faÌecidô; Admintstrador mIDER LIM, actualmente elÌr servlço eo Ánga1a;
Tenente Pgfflm, dlrcctor lntêlino posteriormente fa1êcl_do em combate em
Àngo1â; Admíntst?ador FÌGIIEÍ8EDO E FAnO, dlreator interino pertencente ao qua-
dro âdÌninl6tratlvo de Cabo Verdei LdíÌ1nistÌ.ador VIGÂRIO, oosterioraente coÌo-
cado em B€ngu-.1ê, Luãnda e tunCa e hoje já reformado! Adninistrador EDUÁRDo
VIEIRA FoNIES, actual directo?, cêboveÌdeano pertenc€nte ao quadro âdmlnistra-
ti,.ro dê Angolâ.

(2) Á\TóNÌo Dos stÌ\rros
(J) PEJìi1R^
(4) O guarda TOPfiES e colüecido entre ôs presos pelâ alc,rlhâ de "carrascot'(5) 0s médtcos tên _s1do, desde Ì961: Dr. M,f.CHÁDO, clvll, avençado, da cidade de

Praia; DÌ. .ôÍAÍDE LOBO, ctvil, aveneado, da ctdade da pr"aia: Dr. GOULÃo.oflc"RÌ mjliclano do exírcito; Dr. COTMPRÁ, ofictâÌ íìlIIciR;o co e<órctio;
fecusou-se e certa âltu?a a prêstar nìâ1s serviqo por nâo concordar com o re_
glmê lmposto peta Direcçâo do campo. Dr. coDlMIo, civÍl, avençado, da ci_
dade da Prale; Dr, SAI,üÀ RÌTt, módico actuâl, civil, âvençâdo, da cidade da
Pralâ.

os !úropos pE ]N1,,nsrrc;cÂo pr, po].Tcrr, polÌT{çl
"É claro-que,_ à ratia a. pt--or, chemaíÍì torturâ a interÌ,ogatóxloE de ) ou 4 hores;
mas então só a Policta porìrÌguesa fará interrogatórios-desses aos acusados?r'

(da entrevlsta do pÌ.esldenire do Cônselho ao 'tsvenska Dêgbtadet'!)
1. Com 204 asslnaturas foi enviada ao pÌesldente do CcnBelho e,n JuÌúlo de 1"9?L
ìrÌna..caÌ.ta de que se tÍanscÌ.evem âlGulÌìas pessagens:
..."Entre as dlversas pt:isões contam-se as cle Joaquift Íle Sousa Duarte, do seLl
cunhado l'Ianue1 Coe1ho, de Âureliano Joaquim José dos Santos, de r,ÌrBusto L1ndolfo,
dâ milheÌ1 destê, Ana Linalolfo com sua filha de dols anos de idade e ale a1günsoutros cldadãcs. Co4taÌt-se ainda a p?:isão dê 17 joven_s estudanies da Facufdade de
Clâreias. ìnr:d:,ja p= La poltqi,Ì.
Tendo Joaquim de Soìrsâ DuaÌ'te Eido preso em MâÍo, êsteve três sernanas sem rece_
beÌ vlslt4s ao fÌm das quals pôde fi!.ilínÈnte ser visto por s!Ìa mul_her. O estado
em que JoaqulÌÌì de Sousa Duarte apareceu atiïÌge unÌ tal grau de desuÌjanidêde qüe
nenhum honem consciente pode f1car. lnlifeÌ,ente! arrastãr:,lo_se, por não pocler
andar, cheio dê e6collações, sen a ncçâo do tenpo e sern r.econheócr os seus farii_llares que o vlsitaram, Joâqìrin Duartc era bem a figura Ce quem este.ro sujeito
eoú nais brutais lnte?Ì ogatóÌ,lcs da Direcção Geral ãe Segurinça, e, certamente
contlnuâ a estzrr.
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Por sua vez, Augusto Ì,indolfo, preso cerca clo dia fO de Maio foi tão selvàticâmênte
agredldiì pefos agentes da policia p.Ìltica no próprio Locâl da detenção que ficou
lmediaìâmente inariÌnâdo, Tendo-se sêu pai deslocado à sede da Direceâo Celal de
Segurança sollcitândo a autorização para visitar Augusto Lindolfo, ó q,ru ,,ào 

"on-seguiu, fol-lìe afi?mâdo o seguintea r'1á que andános tanto tempo pa?a o prender-
mos agoÌ'a farenos dele o qÌre quÍserrnosrr. ...
Manuef Coelho, que esteve trâs semanas sem Ì'eceber quaÌquer vlslta, apÌ.esentou-se
nesta ,igualmente com dlversas escoriaçòes. Âureliano dos Santos pÌeso em 2 de Ju-
rüo so teve a pr.inêira vlsita no dia 22. Ìncluslvamente, os fâÌìlllares dos pÌesos
que tôm tentâdo obteÌ junto dâ Direcçào GeraÌ de Seguranço autorização pa?a os vi-
sltarem tem sido ameaçe.dos de p?isão. Escusado será dizer que os advogâdos dos de-
tidos multo menos pÌrderam contactar corn eles.
0s factos acebados de cltêr, relacionados com a Ì.ecente tentativâ de sulcldlo por
envenenamento de Mota Barbosa, licenciado em dlÌ.elto e preso em Caj(ias a agìrardat3
JuÌgaaento, depois dê lnterrogatórios em que esteve onze dias e onze noites nâ
tor.tura do sono sòmente intercâlados por uÌTìa noite en que the foi penì1tido dornlr
fazenì-nos Ìeceâr pefa vida dos cidadâos detidos nes prisôes da Dlrecçâo ceral de
Segurança e que estào suJeÍtos acs seus r0ótodos brutaj.s de ccacção fisica e psíco-
1óeica.
Íên os sígnatários fortes razões parâ pensar qÌre os Ì.ecentes dlscursos de V. Exa,
deÍxârêÍì a portâ âbêrtâ parâ estâ escalada da viofência â que se esslste, sen res-
pelto pêla defesa dos mals elernentares díÌeitos, dâ dignidsde e dâ pr.óprta vtda
d.s presos pofiticos.
Revcltados, que nâo surpreendidos com os bárbâios inteÌ'?ogatórlos a que estão a
ser suJeítos os dlversos cidâdâos presos pefa pollcla politica, os slgnatárlcs
vârn, con o seÌr mais veenente pÌrotesto, eraiglì'que V. nxa., cono respo;sávef ma s
alto pelo GoveÌ'no e seus instrumentcs, termin€ imediâtaaente ccm os actos que ês-
tão a ser pratlcados, que a.rs p?esos seja concedida a visÍta dos seus fanilíares
e âdvogados e qÌre estes possam acompaïútaÌ totalmente a lnstrução dcs processos,
independentemente de outras nedidas tendêntes à totat 1iUertação de todos os
presos pollticosrr.
2. De entre as nuÌuerosas mensagens dê quê tenos conhecimento envladas ao Chefe do
Estedo ou a rsembros do governo sôbre este assunto, transcrevemos o seguinte tele-
gÌama, envtado ao presidente io Conselho p€1a mão de JOSÉ ANIONIO RÌFXïRO LOPES:

"Vtsiteí hoje ÌÌreu filho JOSÉ ttllONIO preocupado estado de saúae conttrmação
tortura sono 2_â sefiena tratamento desulÌìano exljo tonadar posiçãô V. Exa. e
renovc pedido rnlrüa carta 26rt.

,. Apesar da dificuldade em obter noticias àcerca do tretaneÌ1to sof?Ìdo pelos de-
tidos, poCemos fornêcer as seguintes lnforrneçôes:
4)4q CÂMÌLO sofreu Ì0 diâs dê tcrtura de sono, incluindo ÌB (dez:ito) horas se-
fr 1ããã-ãã-inter.ro gatór iõ .
Dlglllqig_gÀft]M sofreu a torture de estátua e fc1 espancado coff um cabo de borÌa-

JOSÉ PEDRO COnnElL SOÂiES esteve t6 dies sèn visita ce
depois numerosas equimoses denunclando clâLâÌÌìenìe mâus

familiéres, epresentândo
tÌatos.

de sono.JoAqUÍM DÌOGO VEIEZ sofreu de 21 a 24 dias de torturê-
MMI_SIS-_9!SEI/É, doante dos rins, solreu , a 4
DINIEL CAEIìÍTA scÍreu cerca de 20 dias de p?ivaçâo de

dlas de estátua,
sono, com ua intervalo apcnas!

4. ALFREDO JOSÉ M,RQÌJES IIE1':RI8IIES, regressado do serviQo mÍLitar em AngoÌa em
?7,4777-;-oV;;;;756-,srèìF-p-' r.' ne-,s - ot"s seÌr dorrÌir. r'ìt^-ronpidas ìs
vlslt^s de farniLia durante ulla semana, epresentava e seguir vestiglos de sangue
ne camisa e equlmoses ne face. Pratlcou tentativa de suicidio con corte dê-s veias
nos puÌsós e consequente perda de saneUe cm quantidade. Sofrendo de âfecção ocular,
agravada durânte a prisão por notivo de espâncamento, nâo the fot concedida con-
suÌta de oftalmologla a despeito pedidos inslstent.€s, com Ì,lsco de perda total dâ
vlsão do oÌho esquerdo.


