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Presos Politicos Portug'uezes 
Protesto Nacional Inglez 

.Na.rnauilestação queteve logar em Lisboa, no dia.16de fevereirode 1913; en honradesassassino de El-
Rei D. Carlos foi feita a apologia official d'esses homens como merecendo a fama de <<verdadeiros heroes >, dignos 

flihos de Portugal >> 
Estaspalavras fazem recordar a lastimosa differença que ha entre Portugal do seculo XVI, grande potencia 

colonisädora, celebre polo son valor e coragern nos grandes feitos militares, temidOe respeitado em toda a Europa 
e o desgracado Portugal de hoje abatido pela oppressao e tylania, despooado pela emigiacrn e inteiramente 
privado de liberdade, sem credito nern hoiira, sum lei nem ordern. 

Maiorparece a ironia, considerando que este retrocesso veio ein norne da liberdade, do progresso e das 
luzes 0 extravagante discurso do Ministro do Interior, elogiando os asassmnos de El Rei D Carlos e do joven 
Principe Real, mostroit como é dillerente 0 papel dos homens actuaes d'aquelle que os antigos heroes desempe-
nharam quando Portugal era respeitado como grande potencia. Muitos heroes conta Portugal d'outrora: Duarte de 
Almeida que sal\ ou a handeira n uma grande bataiha segul ando i nos dentes depois de com tados Os braços, Vasco 
da Gama, o navegador cujas descobertas Metornaiam o nome immortal; Francisco de Almeida, plimeiro gover-
nador da India Portuguesa, solda4o legislador e bravo fidalgo, dando tâopequeno valor ao proprio interesse que 
depois d ama victoria eplendida, quando a stia gente repartia os desijn, no quiz ieservar lia Si outra cousa 
mais que ama simples sta em comemoração da batalha, seu fliho D Lourenço de Almeida que, ainda muito 
novo, obteve a fama de bravo, morrendo corn a mesma coragem que mostrou em vida. N' urn combate naval corn Os 
indios, depois de ferido por muitasveses, teve de sentar-se no convez não deixando de anirnaros 

i
seus ate que cahiu 

morto. Foram estes Os heroes de Portugal nos diasde sea renome; was actualmente - se o Ministro do Interior 
merece credit.o - os heroes nacionaes so aquelles faimaticos que concebet'am e executarain urn dos mais harharos 
assassinates que foi practicado no seulo XX. 

Corn tudo seria injusto sup pôr que Portugal,como naçäo,accita a opiriâo do Ministro do Interior e, do mesmo 
mOdo, irnaginar que a opiniao iuhlica portdgueza aplaude ou defende a crueldade systernatica corn os presos poli-
ticos que desacredita a revolução e a republicá. Pode asseverar-se que esta cruëldade e perseguicao sO agradam ao 
rnthisterio, a canalha e principairnente aos 32:000 carbonarios, que bern pages pelas denuncias dos suppostos 

conspiradores >> esto satisfeitos corn o regimen que Ihes dá bons lucros em troca de pouco trabalho Republicanos 
moderados tern protestado em vão que Os < conspiradores >> na grande rnaiOria dos c.asos estão inocentes; tambern 
debade se tern chamado a attenção sobreo facto de grande numero delles estarern presos semserem submetlidos a 
julgamento perto de 2 annos e de terem sido condemnados, salvas pequenas excepçOes, corn poucas ou nenhurnas 
provas e alrn d' isso, não pelos tribunaes orth.narios mas por tribunaes militares especial mente creados par esse firn. 

Tern-se declarado muitas yeses, mas em vão, que o modo cornose encontrarn os monarchicos presos, apinha-
dos em condicçOes insalubres, obnigados a pagar a sun alimentação e sujeitos a todaa especie de insultos e indigni-
dades constitue urn verdadeiro ultraje a civilisaço. 

Osultrajes continuam tOdos os dias corn absoiuto despreso d'estes e d'outros protestos de republicanos envei-
gonhados de tal republica. 

As cadeias continuam abarrotadas. as victimas, quando julgadas, são n' o por tribunaes marciaes e este 
facto so poderia comprehender-së estaridO 0 paiz em guerra e sob o puder de lei§ thilita'es. N'uma era de << ideias 
elevadas e de bondade infinita >> ê lamentavel que a ordem, a liberdade e hurnanidade existam 96menle na memoria 
e eth nonie. 

A prrncipio taes cousas pameciam inverosimeis ao espii ito do povo inglez e a opmniao publica na Inglateri i. 
iIö enanifstöii prque nio podia acrerlitar. Comtudo, pouco a pouco, tornou-se conhecido que eräm autenticos os 
casos de crueldade barbara e oppressão em que se falava; então:eomeçou 0 movimento desympathia pelos 2 milhares 
de victimas da perseguição politica. Os rnartyres eram e são de todas as classes: aPistocrata8, proprietarios, officiaes, 
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rnoarelica urp cabo de infaneria >. Riha negoi, uma testernunha P!eSefl(a81 oonfirmou isto mesmo, mas o 
cabo manteve a accusação e corn o simples testernunho do urn so homern foi condemnado a 5 annos de prio 
cellular seguida de dez de degreclo para a Africa occidental. 

Este caso absurdo charnou a atfenço do D. Constanca Telles da Garna, campeao dos presos politicos de todas 
as classes e a seu pedido o Sr Osorio Lez urn inqueiito 0 director .da pusao capltao Franca admitiii conio piovados 
Os factos,precedentes e depois de lnuito trabalho o Presidente da Republica comnutou a pena n'um anno e oito meses 
do prisäo. A opinião publica IIãO ficou satisfeita corn esta pequena parte de veparacâo, tardia ainda assini, pois 
qt veio muito deppis do momento em quo este infeliz Ioderia recuperar a sauda tendo ficado a sua constituiçâo 
irternediavelmente a! iuinada polo tratarnenlo brutal quo elle receheu dos declaiados campeOes da fraternidade 
e da liberdade. 

Em 9 do fevereiro do 1912, o presidente do Govorno deçlarou no parlamento que os presos politicos viviam 
nas meihores condicçOes . Como commentarlo, perguntamos como seriai as <<peiores cond,icq6es >> quando 

o as rnelhores >> que o goeirio offeiece sao propras da baibarie medieval E espantoso haver no seculo XX seres,  
liurnanos tao mal tratados n urn paii da Europa - presos amontoados em subtei i aneos, mal alimentados alguns e 
tendo tanto fiio duiante o ineino iigoioso que nao ha palavias paia descrever osoiTrimentophisico dos presos.  
Nao trataiernos dos soffiimentos mm ies, mas a crueldado e trana de quo elles foram victimas pioduziu urn 
levantamento em favor dos opprimidos - coma afinal toda a perseguiço produz sempre. 

A iiivas:o realista do Capito Paiva Couceiro e D. Joäo d'Almeida em julho de 1912 foi mais do que uma 
simples empresa para restaurar o antigo regimri iuonarchico. Foi urn protesto moral contra as condicçöes quo 
racionalmente ninguein pode aprovar, embora seja republicano, socialista, démocrata, ou aristocrata. A republica 
pôde facilmonte,prevenir e suffocar o movimento monarchico graças a presença de espiOes da carbonaria no exer-
cito do Couceiio 

D Joao d imeida foi o mais distincto dos presos nessa occasiao, descendente fidalgo de uma familia cujos 
feitos durante seculos, desde as cruzadas ate a guerra peninsular figuram brilhanternente na historia do Portugal. 
Realista intransigente e campoao da antiga bandeira branca dos << Legitimistas , D. Joño d'Almeida so podia con-
tar corn a condernnaçio na hypothese de insucesso. Acceitou a derrota corn inteiro estoicismo, não manifestando o 
menor pesar em ter combatidO por uma causa que elie tinha como justa. N'estas condicçoes seria inevitavel ser 
condemnado a prisão. Foi preso de ospada na mao e deciarando-se abortamente inirnigo da republica. PorOin 
urn governo humano teria condemnado urn adversario tao bravo a uma prisao honrosa e tel-o-hia tratado coma 
doferencia pesoal merecida; mas em vez d'isso foi sujeito a toda a especie do insultos e indignidades e mettido 
juntamente Coin  setenta presos durante trez semanas no porao infestado de ratos do'<< Cabo Verde >> e isto na 
estaçao mais quento do anno. Foi condemnado em seis annos de prisao cellular na penitenciaria seguidos de dez do 
degredo na Africa Occidental e tratado do mesmo modo quo os criminosos do peor especie. Fizeram-ihe vestir o 
uniforme dos penitenciarios, incluindo o capuz do trez buracos para Os oihos e boca, raparam-lhe o cabelo e a barba 
o rnetteram-no n'uma estroita celia do seis pés do comprimento por 3 e rneio de largura, sern luz, exceptuande a 
que rocobe d'uma pequena fresta no tecto. A incursão de juiho foi soguida de uma vordadeira loucura de prisOes, 
o a falta coinpieta de equidade ejustiça que caracterisa o Governo é significativa no facto de quo a mesma pena, apli-
cada a D. Joao d'Almeida que tomou uma parto activa na incursão, 0 toi egualmente a outros contra os quaes nern 
sequer havia lirovas  de serem cumplices. Como critica a este facto vamos copiar o que 0 socialista Manuel José da 
Silva diz corn adrniravel iniparciaiidade n'um protesto energico contra as injustiças soifridas pelos seus adversarios 
politicos: 

Posso asseverar, escreve a 13 de marco de 1913, que no forte e rnesmo no sul, ao tempo da abortada incurs5o realista, 
muita gente toi presa por simples denuncia de inimigos pessoaes sendo conservada longos meses nas cadetas, separada da 
familia e sem exercer o seu modo de vida. Alem d'isso em castigo das suas opInies foram os presos sujeitos as maloresinjurlas 
quando condusidos as cadeias, sendo insultados, espancados e injuriados quando nSo tinliam meio de defender-se '. 

Outra informaçio diz, quo n'urna oceasiäo em que a << canalha >> de Lisboa cercava urn carro cellular quo 
condusia presos monarchicos, vociforando contra elles, anieaçando-os corn navaihas e batendo-Ihes, urn preso gri-
lou xnño me batani, nao sou monarchico, son urn gatuno >, logo a canalha o poupoó comb sendo urn dos 
seus. Assirn 6 a lei e a oi'deui na << nova era do liberdade e trabalho )> e do < inflnjta bondade >. A era do virtude 
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e liberdade é do facto o reinado do terror e so ultirnaniente são ruenos frequentes as queixas em Portugal, nâo é pot'-
que a crueldade e oppressào tenharn dirninuido. mas porque, corn poucas excepçOes, Os repubticauns que protes-
tam estão piesos •juntarnente corn os seus cornpatriotas rnonarcliicos. Estando a liberdade de fallar e escrever pre-
senternente supprimida citaremosa seguinte descripco do actual estado de cousas, nao extrahida do urn jornal 
republicanp moderado, como ate aqui tep:tos feito, mas d'uina informação particular: 

0 estado em que Se encontram Os presos e peor do que nunca, relata o nosso correspondente, n'uma carta datada de 
Lisboa em 24 de outubro de 1912, porque em yea de estarem espaihados pot varias prisOes como estiveram no ultimo inverno 

o estao todos, o resto dos antigos e os novos, amontoados no Limoeiro nas aguas furtadas por baixo do telhado onde foram 
assados durante todo o verSo. Emquanto durou o inverno que foi pessimo os presos estiveram na fortalesa subterranea da 
Tràfaria que é uma prisSo nova bern construida, mas fria e humida no inverno, mas apenas o vero comecou a aquecer, todos 
Os presos foram amontoados no Limoeiro para serem torrados debaixo do teihado . 

Näo so muitos d'elles estão presos sern pronuncia nein julgamento, mas ainda n'estascircunstancias São obri-
gados a pagar o seu triste atojarnento e èomo o governo so concede alimeritaçao aos condernnados — os que esperam 
julgamento tern de comprar a sua custa 0 que Iieclsarn papa n'1() mouer 'tie forne muitos sao das classes mais 
jbres e tern esperado julgamento desenove nieses. 

Gente completarnente innocente no tern melo de provar a sua innocencia; imagine-se o estado de suas familias. Esteve 
aqul uma mulher, cuo rnarido, urn policia, esteve no Limoeiro preso desenove meses, sern ter melo de ganhar a vida. Esta 

• mulher tern dois fillios, tendo urn d'elles nascido desde que o marido entrou para a prisao. Conheco outro homem que esteve 
• preso ao mesmo tempo e que apanhou uma tisica; recebea os ultimos sacramentos e esteve a morrer n'uma celia humida da 

Trafaria. Depoi de dat muito cuidado pot estar em perigo de vida, achou-se urn pouco melhor sendo ento remo'ido para e 
hospital do Rego onde esteve em tratamento Em maio ultirno foi transferido para o Limoeiro corn o pretexto de it set julgado 
breveinente. Ainda La esiã a espera de julgarnento. Como näo esá isolado, mas junto corn outros e mat alirnentado, imagine-se 
o estado da sua saude e como elle está propagando a doenca aos outros. Talvez se leinbre do padre Henriques, da Madeira, 
urn homern born, urn santo, que esteve preso seis meses pot uma denuncia falsa. Conheci-o na Trafaria onde elle tinha toda a 
caridade corn o pobre tisico jã referido '>. 

0 Ministro Ingiez inteiessou-se pelo caso do padre Henriques e obteve o sou julgamento e absolvicão, 
fallando pessoalmente a respeito d'elle corn varios membros do governo, mas foi solto tarde porque o padre, obtida 
a liberdade, rnorreu da tuberculose apanhada na prisao e o pae que era urn veiho morreu no mesmo dia corn o 
desgosto soffi'ido. 

Näo creio que haja Senhoras portuguezas que actualrnente visitern as prisOes porque o governo tornou isso impossivel. 
As mais energicas - verdadeiros anjos para os presos - D. Constanca Telles da Gama e D. Julia de Brito tern estado 
presas durante meses. Nao tern sido julgadas porque contra ellas nSo pode provar-se a menor accusacso de serern conspiradoras; 

o comtudo 550 conservadas presas para que nSo possarn visitar as prisöes nern saber ou publicar os horrores que se 
passarn n' ellas. Pode acreditar que se o anno psssado as cousas estavam mat, agora est5o dez yeses peor porque 0 governo é 

< ainda mats selvagern e cruel. Os poucos presos que tern sido julgados ultimarnente tern sido condemnados - todos homens de 
boa posicao social - a S annos de prisSo cellular seguidos de 10 ou 20 annos de degredo na Africa occidental, apesar de nada 

<< se ter provado contra etles, como se ye da noticia dos julgamentos publicada nos proprios jornaes republicanos. NSo tern sido 
tratados como presos politicos mas como criminosos da peor especie. Urn é o Conde do Ficalho, filho da Condessa do mesmo 
titulo, incansavel ern visitar os presos e em Ihes dat cornida e vestuario. Esta senhora teve de fugir do paiz, tendo sido avisada 
a tempo de que la set presa. Agora que o calor passou e chegou o tempo frio as auctoridades entenderani de repente que 0 
Limoeiro estava apinhado de presos, mandando cento e quatorze presos politicos para a fortalesa de Monte Santo onde permane- 

e cerSo durante tódo 0 inverno em subterraneos frios e humidos... Na verdade é urgentissirno que alguem Ihes accuda. > 

Em face d'este sudario, qualquer inglez que leia esla descripcão mais hade irnaginar quo lé o extracto 
d'algum relatoi'io do qualquer comissão de manuscriptos historicos sobre acontecimentos passados ha muitos 
seculos do quo urna carta recente descrevendo as condicçöes actualmente existentes. Muitas pessoas leram esta 
carta e a todas causou espanto e indignaçao violenta. Näo se estranhe que nao citemos 0 nome do signatario, 
bastando lembrar quo censurar a republica é provocar a perseguicao. 

Em 1912 o Sr. José d'Azevedo Castello Branco (ultimo rniriistro dos Negocios Estrangeiros da Monarchia) 
fol preso unicarnente pot' ter enviado aos seus amigos do Brazil algurnas cartas criticando o governo portuguez. 
Essas cartas foram abertas corn absoluto despreso das leis quo garantem a inviolabilidade da correspondencia 
particular e metterarn-no na cadeia seis semanas ao firn das quaes o soltaram coino innocente da conspiração, 
No < Speclator >> de 8 do fevei'eiro veio publicada uma carta, provocando a indignação dos ingleses e declarando 
que a opinião publica em inglaterra exige uma amnistia completa para todos Os presos realistas. Seis dias mais 
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tardeas prisOes do Lisboa foram visit.adas pelo ministro daguerra e pelo da justica (asim chamado) que sem a 
menor vergonha officialmente declaroti < corifortaveis e hygienicas> as condiccOes das cadeias, o que é urn tnodo 
ironico de fallar equivalente  as << meihores condieC.6es )> a que já nos referimos. 

A legticao mandon logo urna nota i imprensa inglesa dizendo que so tractava da reforma das prises e 
citando a abolição do capuz corno uma prova especial de clemoncia. Os jornaes ingleses annunciaram esta äboliçao, 
noticiando quo Os presos tinham sido visitados pelo presidente do Governo e dois outros ministros e quo estes 
declarararn quo os monarchicos erarn tratados << corn consideraçao esperaiido se para breve a reforma do systema 
do prisoes E verdade quo as plisoes foram usitadas por tres mrnislios de estado (sendo urn d dIes o Dr. Rodrigo 
Rodrigues, ex director da cadeia onde D Joao d Almeida esta pi eso), porern a forma por que elles mostrararn 

consideraçao >> pelas suas victirnas ado foi declarada It imprensa britanica. 
Quando o Dr. Affonso Costa, Sr. Alvaro do Castro 	 ni e Dr. Rodrigo Rodrigues, accopanhados dos seus secre-

farios se apresentaram na Penitenciaria, Os presos tinham sido teunidos na antiga capella, delinquentes politicos 
corno P Jo'io d Almeida e D T rancisco de Mello ao lado dos peot es ci iminosos Ao som do apito do Di Rodrigues 
foräm os presos intimadosa tirar o capuz - e o dr. fez-lhes então urn discurso recomendando-ihes que fossem ami-
gos da republica, quo se arrependessem de seus crimes e mostrassem gratidao devida a tao magnanirnos senhores. 

Esta exploslo do eloquencia foi aplaudida P01 assassinos e ladroes e foi esta a unica especie de << conside 
iacao '> que deo ieconcihar os pobtes monarchicos corn as sentenças quo os condernnaiarn a 6 annos do prlsao 
cellular  10 de degredo. E'irrisorio pedir gratidao em taes condicçOes. 0 << Spectator>> do 8 de marco publicou 
uma.cartade Mr. Aubrey F. G. Bell (correspondente do Morning Post) datada de Lisboa a23 de fevereiro 

Exceptuando o facto de que os condemnados a penitenciaria 	tanto crirninosos como monarchicos - já nSo usam 0 
capuz, que segundo as lets da civiltsaço nunca devia ter sido posto aos presos politicos, a situacao miseravel dos presos monar-
chicos continua a mesrna. Além d'isso o berieftclo de qualquer reforma n10 pode aproveitar a centenas de presos monarchicos 
que nâo estibo separados mas juntos corn toda a especie de criminosos presos no Limoeiro e nasoutras cadetas. Estas nibo foram 
visitadas pot alguns jornalistas ingleses que actualmente se encontram em Portugal; realmente viram a Penitenciara preparada 
conveniente'mente cOrn esse fim ; logo depots dessa visita a imprensa official disse que <(as impressOes no podiarn ser mais 
tavoraveis. Comtudo mesmo que esta declaraçao fosseverdadeira, isso nflo altera ofacto de que Os presos politicos nile deviam 

* set sujeitos ao regimen de prisao ate entibo reservado aos crirninosos communs. 0 resto dos presos monarchicos tern estadonas 
* cadeias sets meses, urn anno, dois annos, sem serern julgados... Quarido em agosto passado foi presa urna senhora inglesa pot 
* simples suspeitas, como succede a malor parte das yeses, o caso tot resolvido em 4 dias, gracas a intervencibo do ministro inglez 

Sir Arthur Harding. Os dots accusadores eram gente sem caracter, actualmente urn está preso como gatuno, e nib conseguiram 
* provar a accusaçio. Este caso mostra a evidencia os metodos e a falsa Justia S com que as prisOes silo feitas. N'essa occa-

silo foi presa outra senhora. D. Constanca Telles da Gama, filha do Conde de Cascaes, e descendente de Vasco da Gama. 
Mas corno era portugueza ainda está no Aijube il espera de set julgada. ' 

Aseguinle caitadirigida ao <<Spectators por outro correspondente em 22 de marco conta minuciosamenle 
o caso de D. Constança e de D. Julia do Brito e Cunha, senhora corn pouca saude, do 55 annos e que e-xerce a 
caridade. 

0 Dia > jornal portuguez representante da opinilo republicana civilisada e em opposicao a << carbonaria '> e a <<canalha >, 
o publicou em 20 de fevereiro is inforniacOes seguintes - D Julia de Brito e Cunha, depois de 6 meses de prisio foi hontern 
< condusida no carro cellular ao tribunal marcial (para set interrogada). Esta senhora pertence a uma familia antiga, muito 

conhecida pessoalmente pela sua caridade e amor do proximo. Tinha-se encarregado de reunir Os materiacs necessarios para 0 
estabelecimento d'uma ambulancia no caso da revolta que os jornaes annunciavam ha muito tempo. Entre as cartas corn que se 

* prelende fazer prowi contra ella, ha urna dirigida I Sociedade da Cruz Verrnelha de que é soda. Esta senhora assevera que a 
* ambulancia lilo se destinava a servir exdhiivamente qualquer partido politico. Tendo sido convidada a declarar quern erani as 

pess6a§ qué a auxiliavam n'aquelth obra, recusou-se a dizer os seus nomes porque se ella pot um simples acto de humanidade 
< tlnhti ésthdd presa dtithtité sets meses, nib queria que ninguem sofffsse a mesma pena preferindo porisso assumir toda a réspon-
* sailidade. Foi de novo levada para a prisibo. Provavelmente o seu crime consiste em ter a desgraca de pertencer a aritoCracia. 
s Assim, frisando o facto-de que a indignaco ingiesa contra este e outros cmsos semelhantes de oppressilo é puramente humafli- 

taria e recordando aos nossos leitores que o publico iuglez se interessa pelos presos monarchicos, rnenos corno taes do 
que come seres humanos perseguldos, é justo accrescèntar que a monarchia apesar de mnhtos defeitos foi incornparavelmeflte 

• * mats branda do que cruet, eque urn tat systema de crueldade, opprdssibo e ridicula injustiça nib tern precedentes que o justifi-
quem... Urn goerno que elogia otficialmente os assassinos do Ret D. Carlos, <como heroes e verdadeiros fllhos de Portugal >> 
e que conta entre os seus rnernbros o cliefe da carbonarias pode parecer tibo barbaro e retrogrado qne se trna mpossivel 
obng ii 0 1 respeitar as inodernas noçoes de humanidade mas seria injusto tornir a actual ldrninistracibo corno representindo 
a opinilo nacionäl e e>ft;unos certos de que os republicanos civitisados anceiam pelo meihoramento das condiccOes existenteS, 



Os monarchicos tern sofirido uma injustica tao giande que tern ganho a syinpathia e mesmo a cornpaixao de niuitos dos seus 
adversarios politicos. Uma especial indignacao foi motivada pelo caso de D, Constanca Telles da Garna soffrendo pela sua 
coragem moral, humanidade e cdmpaixao deslnteressada. Deu aos presos politicos o seu tempo, dinheiro, conseihos e influ-
encia. Pagou a advogados para deknderernos accusados falsamente, a outrbs pagou as fiancas, e muitos presos pobres podiam 

< çontar corn ella para mitigar .a tome de suas familias. Sob o pretexto de procurar provas contra urn preso, por qpern 
D Constanca se interess'ivi o go'verno em fins de juiho de 1912 den busca na sua casa levando grande numero de cartas e 
outros papeis. No dia segulnte fol presa econdusldâ ao AIjube, prisao ate entao reservada para as mulheres crirniflosas da peór 
especie. A sua prisf{o levantou urn clamor irnrnediato; urn dos protestos mais energicos veto no << Intransigente > jornal de que 
C edictor o bern conhecido republicano Machado dos Santos. Este protesto de nada serviu, e do mesmo modo ficaram sern 
effetto us protestos das << Novid ides 	Dvi 	Lucta 	em fevereiro de 1913 No dia 10 de fevereiro (depois de 6 meses de 
prisAo) D. Constança Telles da Garna fol condusida no carro cellular ao tribunal militar. E' inutil mostrar o absurdo de fazer 
comparecer no tribunal militar uma senhora presa por exercer a caridade. inas C interessante observar o interrogatorio onde 
esta senhora se evidenceia •n'urna situaçau bern mais vantajosa do que a dos seus accusadotes. Poucos exemplos sao 
sufficientes para o mostrar Pergunta N'urna carta do preso Fernandes IC-se << Nao .me esqueco das suas palavras " que 
palavras säo? D. Constanca - E' a prornessa de nào me esquecer d'elle. Pergunta : - 0 preso Nogueira escreve < tenho 
gravadas na alma algumas das suas palavrns ' explique iSso : D. Constanca - Referese a prornessa queIhe fiz de pagar as 
despesas do processo.  Pergunta 0 mesrno preso escreve e constante objeoto do seu pensamento> o que quer isto diser? 
D. Constança - E a queixa natural num hornem separado dafamilia e condrnnadoa uma longa prisao. Pergunta ; Uma 
carta d'urn padre agradece o dinheiro rnandado aos presos de OuimarfIes, para que foi? D. Constanca - Era destinado a 
cttridade coin ös pobres presos politicos 

Pergunta uma carta acaba por << esperando ordens '> o que e isto? D. Constanca' 	E uma maneira delicada de acabar 
.urna carta dirigida a uma senhora e assim por deante, sem que o interrogador tivesse objecao algurna a fazér. Em.tres de 

o marco, depois da,  7 meses de prisSo, D. Constança recebeu finalmente o libello. accusatorio. Este libello n5o .passa d'uma 
<< comedia Diz que esta senhori conspirou Wntmente corn urn creado e tim soldado contra a lepublica 0 unico funda 
< Inento de tal accüs5oC dinheiro,clue elIadhva <tabaCo, cornlda, dielro, e outrás coti'sas a 	tes honenS quando préos, C que 

quando estava em liberdade, so dava isto aos presos politicos, excluindo de tal beneficio os assassinos e us ladrOes 	o que 
era urn exclusivisrno proprio de preconceitos aristocraticos! Corntudo o proprio libello aftrrna (coin uma graca inconsciente) que 
nto se seguiu qualquer acto determinado que produzisse a conspiric5o 0 julgamento de D Constança que se espera 
para brevé, fol adiado, provavelmentC, para dhr tempo a forjar novas accusacaes. Qtierseja condemnada ou absolvida, us 7 

< meses de prisSo que ella soffreu d5o major realce ao seu grande norne historicO e o modo como ella foi tratada serd a eterna 
,e vergonha dos seus perseguidores. (1) 	 . 

Sendo evidente que o senLitnento nacional inglez aceica dos ultrajes aos presos ndo é politico de modo 
algtith, quo oS aristocratas, demodratas, con 	 m séiadores, Iiberaes e sociaIitas té em Tnglaterra a m:esrna  repul- 
sãô-peia tirania barbara; 6 do interesse historic, depois de ter observado o modo como a republica trata sonhoras 
como as referidas a homens sam outro crime quo o das suas opiriiöes monarchicas, reparar no quo aconteceu por 
oeoastão dasrevolucOes frustradas do 1891 e de 1908 erecordar Os processos relativamente brandos èom que a 
monarchia tao censuráda traton os SOUS maisagresivos e decididos inimigos. 

A frustrada tevotta republicana do 31 do Janeiro de 1891 do Porto fOL muito mais sangienta (10 que a 
actual revolucao de 1910.Os seus chefes foram Capitao Matheiros, Tenente Coelho (hbje tenente coronel do exercito 
republicano), o fallecido Santos Cardoso. e Joao Chagas actualmente ministro portuguez em Paris. So o primeiro 
foi condemnado a 6annosde prisão cellular é 10 de degreclo, mas a verdade 0 que facilmente poude fugir do Angola. 
o tenente Coelho foi condemnado a 5 annos do degiedo, Santos Cardoso a 4 annos do piisao cellular e 8 de degredo 
o JoaO Chagas a 4 annos de prisao cellular e 6 de degredo. Mas nenhum entrou na penitenciaria nem foi tratado 
como crirninoso commum; todos foram julgados rapidamente, enviadosao rnesmo tempo para Angola, sendo-ihes 
facil fu,-rip. Dove lembi ar so ainda que não erarn republicanos theoricos pot em actisos dirigentes d urn movimento 
do revolta contra os poderos constituidos A segunda tentativ'i para detrubar a moriiichiateve logai em Lisboa a 
28 de Janeiro de 1908,e foi n'essa occasião preso, estando disfarçado, o actual presideate dogoverno, Costa. Elle e 
outros conspiradores foram presos, estanrIc armados e levados para o Quartet da Guarda Municipal foram tratados 
corteamente como presos politicos; depois do assassitiato do Rei e do Principe Real todos os conspiradores 
foram amrnstiados teudo durado a sua prlsao 9 dias comente Se 0 pi esidente do Governo quiesse recoi dar se da 
sua prop ria expetiencla dos 9 dias do detençao confortavel quando foi preso estando armado como imphcado 
n'uma conspuaçao que não era uma mentira da carbonaria inas urn facto proado a seuo, elle poderia considetar 
o contraste que exite entie a induigencia spantosa da monarchia corn os seus inimigos d&Jaridos e a vingança 

(I) A Senhora D. Constanca Telles da Garna tot absolvi4a, tendo sido condernnados us suppostos curnplices. 
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barbara da republica exercida mesmo corn aquelles que ousam, ainda da maneira mais abstracta e inoffensiva, 
manifestar opiniOes con trarias as quo silo professadas por elle e seus apaniguados. 

No antigo regimen, urn iniwigo do governo preso corn as armas na mao podia ser perdoado depois de nove 
dias de detençao nos quarteis; no regimen da < liberdade >> o simples suspeito de realismo é condemnado a prisao 
longa e cruel; maisainda, condemnado não segundo a lei usual do seu paiz, mas pop urn tribunal arbitrario do 
soldados escoihidos entre Os mais implacaveis e violent os parasitas do governo. 

Em honra de Portugal deve dizer-se que relativamente poucos officiaes querem ser membros d'estes 
tribunaes excepcionaes, creados em opposição aos mais elernentares principios de justiça. Recorde-se quo a repu-
blica corneçou por declarar quo todos os delinquentes seriam julgados pelo jury, was bern dopressa pelo decreto de 
15 de fevereiro de 1911 foram entregues os presos monarchicos ao ministro do interior para sêrem julgados 
nos tribunaes de Lisboa e Porto, cidades tides como meductos revolucionarios do Portugal. 

Porém como estes tribunaes absolveram algutis dos presos, contra os quaes não se descubriu a mais 
pequena prova - logo o governo inoslrou o seu desagrado e d'ahi tirou o pretexto para crear em Lisboa urn 
tribunal comnjury especial. Comtudoeste tribunal nao condernnouinvariavelmentee porisso - depoisda segunda 
iccursäo frustrada do Capitao Couceiro - os mnandOes autot'atas descobrirain o expedientedo tribunal marcial. 

li' necessario acentuar que estes tribunaes marciaes não são aquelles do quo ordinariarnenleé licilo esperar 
uma certa justiça e lealdade, mas são tribunaes feitos << expressamente para condemnar scm provas e corn 
desprezo d'ellas. Alêm d'isso durante os julgarnentos os tribunaes tern estado e continuant a estar cheios de 
carbonarios que insultam os presos, interrompemn aamneaçarn o advogado do defesa e nos tacos casosde absolvição, 
recor rem a viotencias de toda aespecie por mais selvagens que seja iii . 

Recentemneate urn tribunal marcial mnenos servil que os outros absolveu urn preso, mas o rninistro da 
guerra tevogou a decisto do tribunal e mndou Jul-am a vctmina do noo emitao o rnonaichmco fot condemnado 
tendo sido a sentença proferida coin despreso cinico da equidade e justiça, o quo é actualrnente a rogra e não a 
excepcao. A inonarchia foi bratida e cahiu, a republica itnpôese pelo terror e polo menos em Portugal tern quasi 
conseguido reduzir ao silencio os SOUS criticos. 

I1as a oritica, posto quo atnordaçada em Poriugai,.é activa em Inglaterra e, a não ser que seja aplacada 
1)0p uma medid i - authenttca e pi o ada e a to p1 Oinessas vas on simple desculpas -- ella h ide crescer e chegar 
a taos proporcOes que itão haverá rneio de a contet. 

Vae longe o tempo em quo a opinião nacional era vigiadaou conduzida por diplomalas e o ministerio dos 
negocio; estrangeiros inglez einbora deseje sec benevolo em face das difflculdadesdeujna potencia amiga, não tern 
maneira do dorninar o sonlimento popular nurn paiz em que a liherdade de fallar o escrever é o patriiuonio, mesmo, 
dos mats humnildes Urn cot m eepondente mglez desctee d este utodo a 13 do marco de 101 as condiccoes em 
Lisboa 

0 tratarnento dos presos politicos continua a ser escandaloso Conheco muitos homens das classes mais pobres que 
• esperararn julgarnento durante dois annos e que s5o condemnados a 15 annos de degredo sern provas. Todo o tempo que 
• estiveram presos tiveram que pagar a prisiio no Lirnoëiro, tendo de ser alimentados pelas familias porque a cSdeia nAo dá 

de comer... Acabo de ouvir dizer que D. Joso d'Almelda, como os outros presos politicos da penitenciaria so pode escrever 
4 cartas por mez e receber o mesmo numero. Todos os dias 550 inventadas ordens como esta para tornar mais intoleravel a 

< vida a quem estS condemnado a 15 e 20 annos. Em muitos casos nada se provou contra elles; mesmo na noticia dos 
e julgarnentos leio as palavrasn5o ha provas . Li agora no Dia ' uma carta assignada pelo conhecido advogado Osorio em 

que conta a crueldade do regimen da penitenciaria. Urn dos presôs politicos, urn homem de bern, n'um rnothento de impaciencia 
disse qualquer cotisa pouco agradavel a urn guarda e por tal motivo 101 prohibldo de ter visitas durante urn mez e rnettido 
n'urna celia escura durante uma semana. '> 

0 Sr. Osorio no << Dia >> de 12 de marco diz que exceptuando a abolicno do capuz., a socte dos plesos politicOs 
continua na practica a sec a mesrña. Ha tempos quando a opinão publica inglesa (lava signaes do desgosto pola 
crueldade em opprirnir os presos, 0 goveino poriuguez plocurou desculpar estes difforentes vexaines corn o petexto 
pouco seiio do quo as plisCes etarn as mnesmas do tempo da nionaichia Isto - mnesino que fosse vevdade - e de 
nenhum valor pama quem deseje ustificar-se. poi-que a republica foi proclarnada para abolir e não para iniitar op 
agrarar oserros do antigo regimen. Na realidade jà mostramos quo o tratamnento dos presos politicos foi notavel-
monte generoso no tempo da monarchia. 0 easo do Sr. AfTonso Costa è dos serbs 9 dias de prnsão jà foi citado e o 
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confronto entre a sua sorte e a dos simples suspelios dá origein a corn mentarios tristes e sarcasticos. Assim devemos 
recordar que os monarchicos submettidos a julgamento näo pelos tribunaes criminaes ordinarios mas pelos tribu-
naes rnarciaes tern sido condemnados na maioria dos casos a 6 annos de prisão cellular na penitenciaria, systema 
que na monarchia era sóinerite applicado a assassinos e criminosos. Mettidos em cetlas acanhadas, vestido o 
uniforms (le penitenciarios, sequestrados do convivio dos sous sernelhantes e privados de todas as commodidades 
da civilisação, es(ão meltidos em vida n' urn tumulo. Aquelles que passarem seis annos n'esta priso cellular 
ainda tern de soffrêr dez annos de degredo se não sobrevier a morte on a loucura. 

Não discutimos agora se é mais duro ter sido condemnado a 6 annos de prisao cellular, on - sem ter ainda 
experinientado a formalidade irrisoria do julgarnenLo - estar amontoado corn outros em priöes tao lugubres 
enfestadas de vermes e doentias que não ha patavras que as possarn descrever. Urna e outra cousa säo insultos a 
civilisaçao. 0 Sr. Affonso Costa e Os seus collegas autocratas poderiam suppôr, se nAo houvesse urn protesto official 
da Gran-Bretanha, que a naçao inglesa supporta ou talvez se desinteresse de taes attentados comet tidos nas prisOes. 

I Tal supposiçao enihora plausivel, estaria muito longe da verdade, e a opiniño publica que ha urn anno ficaria 
salisleita corn a rnodificaçao da crueldade e dos abusos, actualmeiite, não flea socegada corn qualquer medida menos 
dei4iva, a não sêr corn uma amnistia concedida a todos os realistas presos sern excepção. 

Ha muito tempo quo so falla d'esta amnistia e o presidente do Governo diz que decerto ella será concedida 
aos quo a thërecerem >, quo será tida em devida cotisideraço, que virá em occasião opportuna e mais cousas 

sernelhantes. Mas o publico inglez está farto de declaracOes vagas e todas as evasivas, subterfugios ou quaesquer 
pretextos mais ou menos plausiveis para demora, dão unicamente o resultadode augmentar.a indignacao quo cresce 
todos Os dias. 0 inglez é pouco apressado em iiiteiessar-se por questOes estranhas, assirn como em deixar-se dominar 
pela indigriacao, mas uma vez estimulado, é resoluto, persislente e inflexivel. 

Em breve vae comecar a lucta e a nâo ser que o governo do Portugal aproveite o aviso a tempo curvando-se 
As modernas nocOes de humanidade, acabando corn os assassinos carbonarios e extinguindo os tribunaes marciaes 
quo. esto funcionando em tempo de paz, corn escarneo da justiça ; a rião ser quo tanta arbitrariedade seja 
promptarnente abolida, d inteiramente impossivel dominar a onda crescente de indignacao do povo iriglez. Porlanto 
no proprio interesse da repiiblica, no interesse da naçâo portugueza e em nome da fraternidade universal espe-
remos quo a ultima hora Portugal ainda salve o seu credito moral. 

D'outro modo essa grande naçao de outróra, que desde o principio da edade media tern estado unida a Ingla-
terra n'um laco inquebrantavel de simpathia e amisade - perderá a tradiço de 7 seculos de boas relaçOes corn a sua 
antiga aliada e será apontada por ella como a vergonha, o escandalo e a chaga quo toda a Europa terá de repellir. 

0 povo inglez espera quo Portugal se salve d'esta ignominia irreparavel. Tat é a origem d'este appelo a todos 
os republicanos civilisados para derrubarem a tirania escandalosa do uma minoria egoista, violenta e retrograda, 
o para se resolverern decididamente a salvar o seu paiz d'urna desgraca sem rewedio e da perdiâo moral. 


