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'-Ênsilvi) esta.:: junbo d.e -rds ho je para e,,, conjunto
ilrit r -fasc-i sta - e o seu ca.pítulo extre.;i:o, síinbolo d.o

c,-;rrs'tituíu o üanpo de Corrcentraçâo dr li'arrafal ê as

:;eus i,O-f toS .

evocârri,os o iue fOi a luta
daio e da. violência, que

suas vítiirles, sô bretud.o o s

,,'oi c,oín profiunda ,lí.goa ii,-r.e ;ile vi i,,.fastad.o d.as ceriradnias d.e.rid.as aos que

tcral)ara,r-: na.q',rele car;:po iie nortel no caliipo de honra c1a luta contra as forças
r;râ-i s r:ea.eciónárias e Lials obsarrantistas cio nosso país. Coiltô d-veis satlef,' es*

taya. ind.ieuCo pelo ncsso partido pa.ra me desloca.r ao'*'arrafal e acosipanhar

atd i,isboa os restos noriais d.os herois que deraii a sua vida po= uma -Êoriugal
;rrais justo e nais iraterno, ü ineidente que ne t-rouxe à prisã<; inpediu-me d.e

concretizar essa 1egítirna aspiraçâo, (lue se justifica.va, coii:o 3á. tive ocasiâo
rie o sal-ientar nuaa horaenage:a pública que eniencli prestar à,.rsemdria das vítinas
ruáxiina.s dc .larrafalr ?or ser filho d"o raa.ior nartir daquele üailpo cie üoncentra*

ção, o herr;ico combatente anti-faseista G.n,3.:IEtr PEDI{C, e por me consiâerar
cor- â. Iegitil;iid.ade raázina para o representarl coiiio tod.os os que o conheeerart

bera d.e perio o sabem, corno, por outro lad.o, poivter sido o mais jovem prisio-
neiro que rrestreo,J.lr aquele local d.e inorte e torbura" 0s incid.entes tia luta
pola LÍberdader eue á urira luta do pai,sad.o e do presenter, eue d uma luta d.o

.i/\êi!}â! ,,lirLcy*à - nn" !§,
frrturo - pcrque á una luta permanente para cs socialistas --{de ocupar o lugar
qü.e ae era clevj.d.o nessa hornenageio que deveria ter sid.o nacio,nal e não partid-á-

ria, pois os mdrtires do Tarra.fal iiia,"'refâíri pe1a. l,iberd.a.d-e do povo portugr:§g,

e nâo para. r:iaior 3'1ória. rie ru partido, ;;ejq ele qual fôr.
'i'a.;i,bán agora, nu-Ba ho:iiena5eü p::,sta.d.ei no â,nbito .1o nosso partido, cosi certezz

l.a,is si;rcera do que a {ue crtracterizcu a cne§ada dos restos rnortais a.r,isboa
- e não rle refirol evidentementel à. grande maioria. do povo andni;ao e sJ-npJ.e s

que se junio à, manifestaçâo coju ê. ilaior d.as sinceridad.es e e:loção1 incluinC.o aí
unia parte d,as bases d.o ?.C.P. eüê; couo nds'xepud.ian o passado de violâi:rcia e
desejaa ui;ra. sociedade i;rais justar.nas àqueles que orEaniza::a.m a cerirrrdnia

Dara retjrar d,ividerrd.os políticos do sa.crifício dos herois - taiabárir agora, di-
zla, coatra toria.s as previsões, a contlnuaçâo da. minha prisâo i:ie iriped-e de es-
re,r .;r-r-nto r1e vãs e de poder evocar o que foi a. vida e os sii.crifícios d;rr1ueles

quc i;ürlrerarn e dos que sobreyiveramr muj-to-"+ dos rluais hoje a.band.oRados e viven-
do iro es.iuecimenro e rle mísária.

i.s ner?o:'.s rlo'-'arraía1 .., iuen se irrpcrtou já eoxi e1es, com €i sua situaçâo
p::eserrter ior-ii ár reco;úpensa iiiínirei:. nc que se refere ao itcnos aos cuidad.os náai-
cos suírceptívei.s de r,iinorar as eonsequâncias de doeaças ali conrra,ídas, que

tâirr vitir;iad.or po'üco €i. p.Juco s 1tíiiã. gra,nd.e p;i,rte d.os sobreviventes quo i'ora:n fican-
,^o pelo ca.ninhol alguns ;á Í'a.Iecirios d,epois uo 25 de Ábril na naior úa ind.igân-

It::r}scal: os ncrtosl prestar jlster iiorietr;,gem às sri.-rs vid.as heroicasr que se
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sald.a.ran peia. sacrifícío rráxirao Xà,tid* - no carrpo clar honra, d se;.i d"úvida

cuinprÍr,'l;:i d.ever rie socialistasr d.e anri-fascistas - e eir não posso deixar

d.e saudar essa honenagem e a. e1a me jurrtar col.ovid.anente.,-âs pÊtra aláa dissor

camarad-as, inporta refletir sobre os sobreviventesl a.juder-r a cuidar cIeles,

contribuir para que não norraíi à riiingua e ao aba.nd.ono.

ijar:arad.as, o que sê.Dà.s;:a coür o:l sobreviventes do farrafa] á exrremanente

gra1,,e e revela,d.or co cnracter superficial de muitos a:jpectos da.,icvolução

revacia a cabo eni;re nds cor,: a 25 de.rbr:if . À srtua.ção dos scbreviventes do

lainpo cle ".orte do Uarrafal, o d.esÍnteresse que tei;ios.,.cstr;id.o em relação a

esse p-robleraa á u,ii úos aspectos signifieativos d-essg superficrali-ôade. Pouco

são esÊes sobreviventes, ;á que, send.o eu o ..,ais novo de toclosr IÍiÊ aproxi;io dos

sessenta anos. üono diz o nosso camarada.id.olfo Íais ta.ivez rrão cilege&% u*a

centana.
Antes de ser nomeado Presid.ente d.a RTP tinha eníregue no .irupo Parlanentar

d.o 1,.S.1 na uiinha qua.i.iciade de deputaao e ex-deportad.o d.aquele Ca:npo1 eIe-
mentos para que a situação clos ex-deportatros fosse levantad,a na jrssembiueia

da itepubliea na ba,se d.e algu;nas sugestões concretas. iima delas, que me parece-

just,íssimal sugerid,*. pelo nosso ca.marad.a já citado, era no sentido de que

fôsse contaclorpara efelto de refornal o ieii,p* de permanência no iampo de Con-

een-;raçâo a d.obrar; tal cono aeontecie aos funcionários púUlieos prestand-o ser

v-ço no lrli:ramar. Cad.a a.no passa.d.u no Caíflpo oontariai para efeito de refornat
como d,ois anos.

§,;ta sugestão era nâo só Sustíssirial porque foranos obrigados a trabalhar
por eonta d,o üstauo du-r;rnte tcuo o teiirpo eli que ali pernânecerarrios seiii qua.Lque

venciilentol er,i contravenção d.as leis internireionais que proibem o trabalho
aos prisioneiros políticos (e com maioria de razâo trabalho por vezes violent.l.
tíssiu.o e vexatdrio)1 como, por outro 1adol constituía uaa reparaçâo nínirsa

a prestar aos ex-cleportao"os. ?enso, atÍdsr eue outras iuedidas deveriam ser

encaradas para reparar as consequôncias d,a. d.eportação - e nâo sd en relação a

aos qrie estj-veraru. no iarrafalr eue constitui o caso extre,io da repressâo sala-
zaristar co,..o e:l reiaqâo a outras víti;;ias que ljorventura sofrart aínd.a as conse

qu§ncia; d.e outras d.epotaçães e prisões1 de espancamentosrêtc. lissa d.ívid"a do

porr? português para coro os mais esforçad.os coiibatentes da Liberdade não foi
paga.

ü nosso ca;rrarad.a Àdolfó Pais explic o u-vosr na, sua cartal as tqnjativ.,s,"
pou.co co,vietas para reparax as consequâncias d-as pri=õ.§/§*ffi#.q? servi-
d.ores do Istadol rlue reintegravi+r !ror,ovia e reforíía-va os funcionários púUti-
co;j e pxtzaxxx mil-itares vítirras ca persêsr-1 1ção.'as:ista.

,. situação dos ex-üeportaaos d.c arra,fal- ";"frir;m uiir:ima;nente .,,b<,rcadap

c se nâo restar:r ciúvidas de que constituí,: urn caso extrei:lc d.e repre,,são, uÍi

caso que se:r:evetiu ile característ.r-cas e;peciais - d.esignaclainente pcrquel pel-a
p-ciaei:ra veze os iiresos íora.;;i obrigados a trabalhar (e nas lnais duras cond'i-
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ções) para o lsta.dol repito - tarlbái:.r rârece não sofrer dúvida quersein que isso
i.mplica.sse o relegar dos rcsta.ntes cascs Ce repressão p;,ralrol do esquecinen-
to, este caso especial dsveria, ter iaerecid.o tambdi:r un tratanento xxpeortatxx
pariieula.r.

ie ;iâo repa.rai, camarad.as: d"os quairo catrarad.as ,1ue, paÍa aián d.e niim e i*iar-

eef ino . esc1u-.ita, er-;ti verairi no Tarrafâl- e são socialistas (r.d.orfo l. l,alsr
Jsúine lerreirar --i^auel ?ontes e Josá -::erreira Galinha)r só.lalinha e provavel-
neírtê i:. Iontes coiriparecerá e coiil e]lo=ae sacrifício. .iue s: pâssã com esses

velhos combatentes?

Àdo1fo T. Pais, um grande ililitante socialistar um homem que teria feito um

enorme trabalho m;-litante; nâo sd pela sua grand.e maturid.aúe polÍtica corno pela

sua combativid.aciel está empregad.o cono porteiro na nossa embaixad.a erfl parisl
atacad.o üe ôrave d.oença - e se nâo the foi possível reg?essar a jloriugalr como

seria, seu desejo, foi porque não teria o nínimo pa,ra sobreviver nc no§so país.
xaixexÍsxzeixa adoifo Teixeira ?ais á ue col:peten'r,íssinio operário electricis-
ía, d uin quadrc operário que teria sid.o extrernamente inportante para o nosso

trabalho sind-ical-, ;ãime ierreiral operario tipdgrafo, uiu intelirgente e es:cla-

recido r.rilitanter morre à mingua en sua casar e se conseguiu ser hospitaliza-
do rro Iiospital d.a Cuf há uns meses airásr foi €raças à minl'ra intervenção pessoal

junto do nosso canarad.a yictor íasques. Josd i'erreira talinhar Ç[uê provavel-
üelte estará entge vds, a.pesar d.os se,rs oitenta e d.ois anosr está instalado
nuj;i i,;iserável albergue e te,;:. a,iravessâ:e'11;1 períod.c de verd.adeira ind.igâncÍar
rlo qual mais que uma vez o ajud.ei pes--oa1-ioeritel coin a consciôncia d.e quel curii-

prinoo einbora o meu d.ever d.e car,rarad.a e anigor vêxaclo com a sua triste sltua-

çâo, nãc era, úaquela r,ranei:a. que o seu piobleiaa, cieveria,iêx rêsolvj-d.o" iheguei
a, falar con o nossc caraa.raôa; i-ário ioares a sêLl respeito (cci;ro a respeito
aa situaçâo d.e Àd.olfo lais, pois anbas me vex*va,m), ben como co* L sua iecretá
ria. aria I'ernand.a, já que ambos tinhan feiio exposiçôes sobre os seus prcble-
riras, üiâs1 infelizmenter d.etid.o à aeunulagão de ouiras tarefas práticas, às exi-
gências d.a prdpria co;rplexid.ade da. luta poiítica erji que temos esti;.do envolvi-
dos (qrr* explica, ao;iLenos uma parte ceste aband.ono.'.) os problemas desses ca-

;:taradas nâc fora.i;i ir.ri-nimanente resolviacs. .iaiirie i'erreira, eiabora coi, d.es;ostol

segund.o d.,sse a rninha ii.ulherl taiiibém e:,tá imposslbilitado de coinparecerr por-
que a id:ld,e e a doença o eti.arraír) à ca:a. rinquairto e$tive en liberdade pude

tazet aisuraa ecisa pcr esse carlarada, :e;ignadamenter coi.,,o já vos d.isser corl-

briu,uir para que fosse internad,o no-:ospita.1 da üufr onde esteve algum ternpo.

ri.gorir. 1 j)crd;n1 nada pos-so f a.zer - e o ca;:,aTa.{J.a está ao abanciono' i''anuel Iontesr
que .r-gurrlirente nâo sei se poderá esir.r e:rtre võs, está igua.latente tLoenie. üom-

batenie di,. guerra civil de::'spanha, onre foi capitão de infa.ta.='ia iro exdrcito

republica.noe eíii seguida. (e sá por :-ss.-,) depo:rt;,cio pi*-ra o .'arrafalr á obri;'ado

A Ula r,ra.b;.lho que ulLri;,pê,SSàr lelil su.l aureztl A, Sua id.:ld.e, nA,; d obrigaao a

faze-lo pa;Ta scbrevive=. ihesüu a !aze:-ilg ül: apeLo pesl:oill para qi''e li:.e
i1rianj;rsse uíi e,-prego j..ars 1-ove, na aiir:r'a 3nI que e:-:tive na ileler;"1 sâoe ';iâ'sI
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lnfel-12,..êrrte s nãr ne foi pos;ível corresponder ao seu periido, pois a lati-fud.e

rlos r;,etls potleresr nesse do;aínioe Êneuarr'bo estitre da :?T ? t erâ. extrelriaiiiente limi-
tzr,d a.

ú esta, câ.rriaradas, a, situ;*cão dcs sobreviventes d.o i'ar:rafal - our pelo me-

rlosl de aigun,- clelesT o:s socialistas, l-:- corlLrar-part-id.a; os que sâc iaemi:ros do

1.,...P. cu iàndâiir tra.-rua drbita. sâo *orotegidcs por a,quele partido quel eii,bora

nâo send-o i-loverno e não di-sponiloy Êortantol nem da. eapacid.t,d: le5islativa. ne;n

d.os recursos quel t1e clui+lquer i-aodo, estãc ao a,lcance do lzr,r'bido ,:ocialistal
tud.o faz para, proieger os que fhe coniinuem fldÍs, já que o Tarrafal represerr-
tâ. u,,-a band-eira de que pretand.en d.ete:, em exclusi?o, a, represeniatividade"

-intendo i:ortanto, cam;irad.as, eil face âesta triste Íe;r,liCader que a evocaçâo

d.o'.,'axra.íal e das suas vítinras, que a evocu.çâo do regirne fasci;rta e do que eIe
representou para c porro po:rtuguâs, que a aniílise'ind.ispensável ua.s razôes que

crotivarais o apareciniento daquele Jarnpo üe ,ioneentraçâo e do que ele represen-
tcp ç6pl'o instrr-rrlonto e expressão de un regiire que negou ao rlosso 1lovo â§ r;ê.is

elenentares liberda,dese rio serviçor coao estava, d.as forças nais reaccionárias
e retrograd.as dc rrosso país, nâo pod.e d"esrigar-se da hoinenagea eiil concretã que

cor:siste êri assegurar um mínii,lo d.e di6'nid-ade de existência aos sobreviventes
d.o Tarr:afal r euêr infeliznerite , at6 nein são li:uitos !

riai nesse senticlo, camaradase o ]reu apelo. ispero que aproveis uua,;iroçâo

que exprina o vosso d.esejo rte clue este assunto seja encarado ein ierinos d.e para

ele se encontrar ur;ra solução qu: d.-|gnifique a }ei:ocrêciâ.
Com efettol se os oficiais d.o exárcito vítina.s d.e repressâo fascista foram

reintegra.d.os e inênnizados, se aos pides, i-nclusivariiente, thes fci pago o rren-

ciuiento enqlua.nto estivera.. presos e alguns reeebera.,ri Ínêilnizações :r.o sa,íreo,

que dizer dos combatentes oci tarrafal que fora;ri obrigados durante anos a treba-
thar para o Istad.o contra as convenções internaciona,is sobre os pÍ:esos po-i-í'bi-

cos, a quem nad.a foi pa,gor quê nâo receberan a irenor coEip-rnsaçâo pe}o Í}eu
-urabalho obrigatdrio e i1e6a1 - e a queirl rreir sequer foi contad.or ilarâ efeito de

reforrflar cojlo a qualquer ex-func'ionário colonial, o tempo de trabalho a que

foram sujeitos?

.-,osé Galinna: pre;ente entre vós, rie8und.o suponhor foi um firine contratente
que enirou no 18 d.e 

"t 
a,neiro de 1914, tal eo,,',o ênr e que por isso íoi deportado

para o L'arrafal . .;1anC.e especialista en necâaica; operário exeepcionalr coiil

urra boa oficina na anad,ia, tudo abeln<ionou parâ se juniar aos protesto dos tra-
oalhacores conrra a. fascização dos sindicatos - e tudo perd"eul 6erierosamente,
iroje está praticauiente na indigência e precis;r d,o nosso carinho, ta1 ccmo os

outros socÍalistas, por igua.l abarrdor:.ados. ijrestai nele e nos or:Ltrcs e=,rer:tual-

r:errte presentes a. ilonenír.ó-eirl gue rrrerecernr eüe eí 3usto prestar-Lhes, rt# sobre'ür-r-

rlo nâo vos erqueçais ie insÍst:-r por uita. soLução clos sells probleririis e*r üermos

de dignrficar c nosso partid"o.
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.ipds a rí1 tina. grand,e grlerral em torlos os países da iuropa rlemocrátiaa,
foi prestada não sd ;usta. honena.gem ).s v'tinas d.os caiiipos de coacentraçâo nazis
ein particuLar o preito oe gratidão devid.a à mem6ría d.as suas rrítimas máxÍ.mas,

d.os que l)ara seÍnpre toinbaram nesses caÍipos, corao foi feita justiça (a justiça
possíve1r eue á sempre.4el;ztiva) aos sobreviventes. iror tod-a a parte foi
asaegurad.a a estes ríltinos ufie pensâo -=a confor;;iiciad-e coti, cad.a caso particu-
1ar. iros doentes, inválid.os oL1 parcÍ.a,lmenie válrdos foram-lhes peesta,dos

nâo só os necessá.rios euj-dados i:ródicos cc,iro u;íia compen$ação monetária permaneà-

te d.e acordo cori o seu Erarr de invi,Lid"ez" Sd no nosso p;lísl cor,l llrrlâ ?evoluçâo
que baseia a sua )"egitinrd.;.de nun corte coil tod.as as ilegalidades cio passado,

n;ld.a Í.oi feito pelas vítimas do úuco Ca,rpo de üoncentração que entre nds exis-
tiu.

Caiüaradas: coato iiuj-to bexr d.iz:ldo1fo Paisl na sua carta repa.ssad.a de aruar-
gura, cheia de justa ind:-gnação, referind.o-ser eoii tod.a a eviilância ao proi:leina
tLo loderr ê1e - o pod.er - d.e nada nos se-rvirá se não o souDer,i:os conveniente-
nente apsoxe**ar - e justamente - utilizar. i.l1e relernbra, a este respeitol
uma frase cálôb::e de iriapoleâo" rrp6d.e fazer-se tucio eo::l baionetas. iienos sen'bar-
se-lhe em ciina!,tr.

.l;e factc rrâo pod.e.,,os adorrnecer sobre a parcela de poder qu.e usufráriimos coiio
partid.o de ,,loverno' Saibamos utilizar esse pod.er nâo sd para. a grand.e obra d"e

ress;rr,rginento nacionalr dqe abarsa ;or1os os espeotos cia nossa vid.al desd.e o
econdmico a.o social e cultura.l, coiii ri-:i eoriteúao tâo Íncvador quanto possível
(e essa medida depende esr;encialmente d,a nossa capaeid.ade para conscienciali-
TLLT e :-irobilizar os trabal-h.;rlores) 1 a;jr ;er -os de justiça social , Í:)âs7 tanbárar
para apadrj"nhar as causáts nobres; que Cão sentj-do e substância noral ao rosso
glande partido.

Com as i;râis conovidas e sinceras saud.ações socialistas para todos yósr o

VOSSO Calrralad.A

í§ f'-1 :\,.n ::-) -i\


