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PRLRVRA.T

Traz-se hoje a público a Revista r«Continuidade», órgão da Direcção-Geral de Segurança.
De há muito, sentíamos a necessidade de ser criada uma publicação que concorresse para melhorar
a preparação cultural e profissional dos Íuncionários, para aperÍeiçoar e desenvolver os serviços,
e que pudesse dar a conhecer ao País algo do seu intenso labor, até para que a Nação melhor
ajuizasse da forma como trabalha e do que por ela taz a Direcção-Geral de Segurança. Serviços
desta natureza, indispensáveis à segurança interna e externa dos países que querem manter-se
livres e em equilíbrio social, não podem, no Mundo de hoje, ser desconhecidos nas suas actividades gerais para que, aqueles que delas tomem conhecimento com ânimo aberto e de alma
limpa, possam avaliar da sua necessidade e eÍiciência. De resto, para o caso especial da D. G. S.,
uma parte das funções que lhe cabem-fronteiras, vistos, residência de estrangeiros, e outrasinteressam ao público, e na publicação que ora se inicia, irá o leitor encontrar conhecimentos que
Ihe serão úteis.
Porquê o título «Conünuidade»?
Ele fala por si. Seguindo o rumo certo e seguro da «rrenovação na continuidade», a Direcção-Geral de Segurança continua a Servir, renovando-se permanentemente, sempre fiel às suas
obrigações como órgão gue serve a Nação em todo o espaço português, desde o Minho às Íronteiras de Timor. E o penhor dos serviços que presta é o sentido do cumprimento do deveí é a
dedicação, o espírito de sacrifício dos seus funcionários, tantos dos quais têm dado a vida pela
Pátria.

Confiamos por tudo, que

o

público não regateará a sua estima e confiança a esta nova

publicação.

F. DA SILVA PAIS

Co.roÍ de Polício Cient,íÍico
É
l-

de todos os tempos a existência de emu-

lação entre organizaçóes congéneres e por

isso não é de admirar que no campo policial,
quando surge um crime, as diversas polícias
procurem chegar à sua solução umas primeiro
que outras.
Entretanto, no campo cientíÍico, isto é, entre
ve rif ica -se correntemente uma
grande colaboração, divulgando uns aos outros

os técnicos,

as suas descobertas através de colóquios

e

Fotografia do fragmento de vidro onde loram encontrados os retalhos das impressões digitais que serviram
para Íazer a identiÍicação

outras reuniões e prestando os técnicos de uma
corporação a sua colaboração aos investigadores policiais da outra, sempre que requerida.
Dentro deste princípio, há anos, na Escola
Técnica da extinta PIDE, realizaram-se alguns
cursos destinados a preparar técnicamente diversos membros da GNR, visto que no desempenho das Íunçóes de polícia rural muitas vezes
se lhes deparavam situaçóes cuja solução se
tornaria mais fácil com a ajuda técnica.
A partir do momento em que a GNR pôde
dispor de equipas técnicas espalhadas pelo
País os resultados práticos puderam observar-se através das repetidas solicitaçóes feitas
ao então Laboratório de Polícia Científica da
2

Escola e alguns casos de que nos recordamos
apresentam mesmo certo interesse.
Mas... nós contamos.
Em certa terra, perto da Covilhã, uma moradia Íoi assaltada, tendo sido a via de acesso ao
seu interior uma janela à qual partiram os vidros.
O móbil, naturalmente, Íora o roubo.
Chamada a GNR a tomar conta da ocorrência, descobriram os seus investigadores que
nos Íragmentos dos vidros da janela havia retaIhos de impressões digitais que teriam sido deixados, muito provàvelmente, pelos assaltantes.
Era um elemento importante parc a descoberta
dos autores do assalto e, assim, apressaram-se
a recolhê-los com os devidos cuidados.
No entanto, só por si, esses elementos não
bastavam. As impressões, por muito nítidas que
estivessem, não falavam. Era necessário compará-las com as dos suspeitos para se poder che-

gar a uma conclusão.
Fizeram-se, então. batidas na região e todos
os indivíduos suspeitos foram detidos para serem identificados e as suas dedadas impressas
nos boletins respectivos.
Agora siml Se o assaltante se encontrava no
grupo de suspeitos o crime estava solucionado.
Recebeu o Laboratório da Escola os fragmentos de vidro e os boletins com as impressões digitais com a descrição do que se pretendia e,
muito embora tivesse sido possível revelar dois
retalhos de impressóes que permitiam uma comparação, o que é certo é que não Íoi possível deixar de decepcionar os investigadores - nos boletins dactiloscópicos recebidos não se encontrava
qualquer impressão digital que se pudesse atribuir ao autor que deixara nos vidros as suas
ou os prováveis assaltantes não se
marcas
-.O no grupo dos detidos para identiencontravam
ficação.

Um ano passado sobre os factos relatados
outra moradia foi assaltada na mesma região e
os mesmos investigadores da GNR foram chamados. Qual não foi o seu espanto ao veriÍicarem que a semelhança com o caso anteriormente descrito era Ílagrante, como que feito
a papel químico. O <<modus operandi>> Íora o
mesmo e, portanto, o assaltante também o
seria.
coNTTNUA NA PÁG. '16
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do mlnLrTRO do IflTERIOR
À

DrREcÇÃo-GERAL DE SEGURAN0A

No limiar de 1972 o Ministro do lnterior,
Dr. António Gonçalves Ra pazote, dirigiu a

quantos militam nas íileiras da Direcção-Geral
de Segurança, uma expressiva e honrosa mensagem que CONTINUIDADE se orgulha de
arquivar nas suas páginas.
Lida pelo director-geral de Segurança, maior

eng.' Silva Pais, algures no Leste de Angola,
em zona de contra-subversão, o eco dessas
palavras chegou a todos os pontos do territó'
rio nacional onde a Corporação se honra de
servir a Unidade Nacional.
Eis o texto integral da mensagem:

I

trAproveito a oportunidade que me dá a presença do sr. director-geral de Segurança em
Angola, nas primeiras linhas do combate à
subversão e no limiar do ano de 1972
décimo
da resistência e da paz portuguesa -para sau- ordens
dar todos quantos seÍvem sob as suas
nas províncias de aquém e de além-mar.
«rÉ uma honra seruir na Direcção-Geral de
Segurança.

rrHerdeira da Polícia lnternacional e de Defesa do Estado numa hôra em gue as suas
obrigações e responsabilidades se viram acrescidas e multiplicadas, tem-se mostrado digna
da conÍiança que merece.
«Foi a terra aÍricana que lhe deu a sua exacta
dimensão, que melhor compreendeu as suas
missões, que estabeleceu a medida definitiva
da sua capacidade de acção amassada no maiô
duro sacrifício e no mais generoso patriotismo.
«A Pátria pediu-lhe tudo: uma obediência
inteira e pronta; uma dedicação sem Iimites;
uma Íormação exemplar; uma preparação técnica permanentementê actualizada; o gosto pelo
risco e uma inteligência clara seruida por uma
vontade firme.
«Exige dela, nestes tempos de provação, a
constantê vigilância dos vinte milhões que
somos, brancos, pretos e mestiços, com os
seus credos, costumes e culturas, para os de-

fender como um todo permanente, rico e variado, da variada gama dos seus inimigos e da
inconstância dos tíbios.
«A Direcção-Geral de Segurança não é uma
simples Polícia do Estado. Serve a unidade da
Nação, a autoridade do Estado, a liberdade das
pessoas e a segurança da Pátria.
«Todos os que dividem ou conspiram, ou
afrontam a ordem que construímos e defendemos, em séculos de convívio e de desmedido
esforço, têm que ser seus declarados inimigos
e não podem ter tréguas.
<rPois a quantos nos seus quadros, sem
tibiezas nem hesitações, mas também sem
desvarios nem desmandos, sob o imperativo
de uma foÉe consciência do dever, fazem do
seu serviço o serviço de todas as etnias, a tranquilidade das populações e ponto de apoio do
trabalho, do progresso e da grandeza da Pátria,
o ministro do lnterior, daqui deste quadrado do
Terreiro do Paço, manifesta o seu profundo
respeito e admiração.
«rLouvo especialmente os que serviram e
permaneceram fiéis às stlas regras, e por sua
coragem, sacriÍício e exemplar patriotismo,
vivos ou mortos, neste ano de 1971 , deram testemunho de confiança no futuro de Portugal
e na força criadora dos seus ideais de justiça
e de paz.»
3

À partida para Lisboa, no aeroporto de Luanda, o
director-geral de Segurança, Íalando aos mícroÍones da
Emissora Oficial de Angola, afirmou:
Tenho víndo a Angola várias vezes acompanhar, inspeccionar ê estimular os serviços da Direcção-Geral de
Segurança, que nem de estímulo necessitam pela dinamização que lhes imprime o seu distinto Director pro-

O IIIRECTOR.GERAL
DE SEOURANçA

EM AIIGOLA
Com o objectivo de inspecciorrar os Serviços da Direcção-Geral de Segurança em Angola, e passar os
últimos dias do ano findo nos postos da Corporação
em regiões assoladas pelo terrorismo, deslocou-se
àquela Província o director-geral, major eng." Silva
Pais.

Durante a sua permanência em terra portuguesa de

Angola o director-geral teve ocasião de contactar não
só com os funcionários que se encontram em locais

isolados mas também com os <rflechas», valiosos auxiliares que muito se têm distinguido na luta contra a

subversão.

Simultâneamente

o major Silva

Pa'ts teve oportuni-

dade de contact:y com os comandos locais das Forças Armadas, com quem os postos da D. G. S. e os
rdechas» estão em pêrmanente ligação.
O dírector-geral de Segurança Íoi portador de uma
Mensagem do sr. Ministro do Interiot, paÍa ser lida
a todos os elementos da Corporação com quem ia

vincial, o Dr. S. José Lopes. E, sempre que regresso,
levo mais arreigado em mim o amor a esta portêntosa
província, tão bem entregue às mãos de Suas Excelências o Governador-Geral Rebocho Vaz e o General

Comandante-Chefe, General Costa Gomes, a quem,
aproveitando esta oportunídade, saudo e presto as minhas homenagens de grande admiração.
Vísitei agora vários pontos das zonas afectadas do
Leste e pude conÍirmar o que já antes era do meu conhecimento: que os terroristas só atacam à traição as
populações, procurando escravizá-las. É esta a guerra

deles. Por outro lado certifiquei-me que as heróicas
Forças Armadas, as Organizações militarizadas (e nestas incluo os Serviços que me honro de dirigir, com
especial reÍerência aos «Flechas») e as Autoridades
Administrativas, sê empenham cada vez mais, não só
na luta como também na promoção social de todas
as populações, independentêmente das suas raças e
credos, porque todos somos igualmente .portugueses.

que qualquer pessoa pode
Perante tudo ísto,
- o futuro: a razáo é nossa, a
ver-não há que recear

vitória será nossa. Como penhor seguro desta certeza
está o Governo da Nação com o apoio de todo o Povo

Português.

Quanto aos meus Serviços, posso garantir que tudo
será Íeito para que, cada vez mais, correspondam à
honrosa confiança que toda a Proúncia neles deposita.

A todos muito obrigado.

avistar-se.

O director-geral deslocou-se nomeadamente ao Luso,

aos postos de Gago Coutinho, Cangamba e Cuíto-Cuanavale e à Delegação de Serpa Pinto, tendo passado
o Íim do ano no posto de Gago Coutinho.
Foi visitado igualmentê o posto do Caxito onde um
grupo de «Ílechas», ali pertencente, se tem distinguido,
como de resto os que se encontram nos outros p-ostos
da Corporação.
O major Silva Pais teve oportunidade de observar
a perÍeita integração dos r«Ílechasr» nas missões que
lhes são distribuídas, e em muitas delas enquadrados
pelas nossas heróicas Forças Armadas.
No posto de Gago Coutinho, depois do solene içar
da Bandeira Nacional no primeiro dia do ano, e perante
íormatura geral de Íuncionários e «Ílechas», foi lida a
Mensagem do Ministro Gonçalves Rapazote, que inserimos noutro local.
Foram enviados telegramas aos srs. presidente do
Conselho, Ministro do lnterior e do Ultramar, sendo
o primeiro redigido nos seguintes teÍmos:
Chefe Gabinete SEXA Presidente Conselho dois pt

UM GOMUNICAII0
<<Das averiguações a que procedeu, relativas ao rebentamento do engenho que, na madrugada de ontem,
12 de Janeiro, pelas 6 horas e quarenta minutos, daniíicou sàriamente e incendiou um armazém da Companhia de Navegação Carregadores Açoreanos, na doca
de Alcântara, a Direcção-Geral de Segurança pôde já
concluir que se tratava de uma carga de explosivo plástica com peso calculado entre I e 10 quilogramas.
O engenho dispunha de um dispositivo de relógio e
íoi colocado, horas antes do tebentamento, entre baga-

gem destinada ao navio <<Muxima>>, cuja partida para
Angola estava anunciada para as 0 horas desse dia.
O processo usado é em tudo idêntico ao que foi
Acçáo Revolucionária Aradoptado pela A. R. A.

mada, ligada ao Partido Comunista-em
2O de Novembro de 1970, no cais da Fundição.
Porém, a carga explosiva agora empregada era mais
íorte e o acto teria consequências muito mais graves,

Muito grato Íico VEXA transmitir SEXA presidenie
Conselho seguinte dois pt Do posto da D G S GAGO

pois só a circunstância de ter sido alterada a hora da
saida do barco e, consequentemerxe, retardado o seu
carregamento, evitou que o engenho tivesse explodido
no alto mar, conduzindo, provàvelmente, à perda do
navio e de numerosas vidas humanas.>»

seqr dever sem olhar sacriÍícios tendo

DEPUTADOS CONTACTARAM COM DETIDOS NA
CADEIA DE CAXIAS

COUTINHO em meu nome e dos funcionários e auxiliares Flechas respeitosamente saudo VEXA neste início Novo Ano.pt No momento acaba findar aqui cerimó.njg--qr9 se seguiu ao içar bandeira nacionai asseguro
VEXA inabalável certeza todos continuarem cumprlndo

a maior fé que
país sob superior chefia governação VEXA continuará

em todas suas parcelas espectaóular ascenção VEXA
lhe tem imprimido pt Respeitosos cumpriúentos.
Silva

Pais

Director-Geral de Segurança

Estiveram recentemente na Cadeia de Caxias, onde
contactaram com alguns dos detidos naquela prisão,
os deputados à Assembleia Nacional, srs. drs. Sá Car'
neíro, Pinto Balsemão e Correia da Cunha.
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Muitos deram

a

os que, seguindo

o

vida pela Pátria. Os
seus nomes são
hoje mais um motivo de orgulho para

seu exemplo, se
batem por uma An-

gola portuguesa.

!

omult,idõoeo Íociedode
estudo dos fenómenos sociais não cleve separar-se clo estudo dos
povos em gue se maniÍestam. Em nosso entender tal estudo reveste-se de dois aspectos fundamentais.

Lf

1

I
l

Em primeiro lugar, veriÍica-se que os ensi-

namentos da razáo pura, isto é, aquela em que

a inteligência, por simples intuição e sem recursos a processos experimentais, adquire a
noção das verdades necessárias, são muitas

vezes contrariados pelos ensinamentos da razáo
prática.

Em segundo lugar, há que ter em conta
que as ideias são sempre criadas e desenvolvidas por espíritos solitários, pelo que as multidóes carecem de consciência, sendo, por este
motivo, a inconsciência o segredo da sua força.
Mas a multidão tem de ser encarada sob
dois prismas. Consideremo-la como multidão

activa e como multidão passiva. A primeira é
eÍeito de uma causa que lhe é imposta; a
segunda deriva do que cada um sente e, portanto, do que toma consciência. No primeiro
caso situemos as multidões de carácter reivindicativo, político ou social; no segundo consideremos as multidóes de índole religiosa.
É evidente, todavia, que as grandes alteraçóes
que precedem a mudança das civilizaçóes, tais
como a queda do lmpério Romano ou a fundação do lmpério Arabe, por exemplo, não são
reflexos ou eÍeitos directos de invasóes ou de
transformaçóes políticas, mas têm a sua génese
na proÍunda mudança de ideias dos povos. E é
esta mudança que está por detrás destes e de
outros acontecimentos históricos, mudança
esta que bem poderíamos dizer, alienação do
pensamento humano. E porquê? interrogamo-nos. Porque a destruição das crenças religiosas,
políticas e sociais é um dos principais Íactores que leva o homem à transformação do seu
próprio pensamento em qualquer paragem da
história humana, em qualquer momento histórico da sua trajectória terrena. Por outro lado,
outras causas se admitem dentro desta lógica
de transÍormaçóes de pensamento, entre as
quais as modernas descobertas das ciências e
da técnica.
E o inevitável surge: o choque entre o conservadorismo das ideias passadas e a transição
em Íorma anárquica das ideias modernas. Forja-se no seio dos Estados um novo poder absoluto e déspota, com todo o rosário das subsequentes reacçóes. Essa nova Íorça é a MULTIDÃO, com todo o seu perigoso facho de poder,
suas armas que usa como algo que só sabe
caminhar em frente, porque irresponsável pelos
seus actos colectivos, desde o desencadear de
paixóes desenÍreadas, ao ressuscitar de ódios.
pluralidade do hoPorque multidão anónima
6
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mem isolado
ela fica à margem das leis morais por que -se regem os povos para os quais a
simples dialéctica não é tudo na vida deste ser
a que se chamou Homem.
Ainda não há muitos séculos que as principais causas dos grandes acontecimentos eram
a política tradicionaldos povos e a rivalidade dos
Príncipes no seu amálgama de alianças e de
tratados ou pactos de Família e quejandos,
entre as famílias reais ou a grande nobreza.
Pràticamente a multidão não existia como força
operante e transÍormadora mas porque lhe faltava a base, isto é, a associação ou o grupo
organizado que, regra geral, está por detrás de
si a insuflar-lhe o pensamento inovador. Era o
que poderemos considerar uma multidão passiva
toda a mole humana que se deixava arrastar
pelo seu senhor ou pelo seu Rei.
Foram, porém, as multidóes activas, portanto organizadas e insufladas de um novo querer que chegaram a tazer capitular governos,
nem sempre operando transformações sensatas,
justas ou as que mais necessárias se tornavam.
É que, em boa parte, o homem ao caminhar para
o pequeno grupo e deste para a multidão tenta,
quando impregnado de materialismo, derrubar
a sociedade tradicional que tem como fundamentos a Família, o amor da Pátria e a ideia de
Deus, como primados do Espírito. E o homem
que se deixa atrair pela ideia da multidão, sem
uma justa causa ou sem um profundo conhecimento do que está por detrás dela, vai fatalmente cair no absurdo do inconsciente e os seus
actos no seio dessa mesma multidão caem nos
domínios da irresponsabilidade, qualidade não
comum do homem normal.
A MULTIDÃO é destruidora por natureza, mormente a multidão activa, destruidora de civilizações, pois que estas têm sido criadas e sustentadas ao longo da História por uma pequena
burguesia intelectual e nunca por massas anónimas de indivíduos cujo estado emocional os
situara no seu estádio de barbárie.
Recorre-se à multidão activa porque guem
manobra os seus cordelinhos sabe que é irresponsável no seu todo. Daí, ela substituir para
determinados Íins a acção consciente dos indivíduos como pessoas singulares.
A multidão activa é sempre dominada pelo
inconsciente e nesta cabe todo o emaranhado
de indivíduos independentemente de nacionalidades. de profissão ou de sexo, sejam quais
forem as ideias que cada um tem ou não quando
reunidos em multidão.
coNrrNUA NA pÁG 21
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EXTRADTÇAO
Em obediência ao princípio da territorialidade
que tem dominado o direito penal, quer nacional
quer internacional, cada país é competente para

julgar e punir todos os Íactos integrados na ilaoitude do agente do crime.
A dificuldade surge quando o responsável por
um crime perpetrado num país se refugia no
território de outro, que veria a sua soberania
diminuída se consentisse que a acção das autoridades policiais ou judiciais estranhas fosse
exercer-se dentro do seu próprio território. No
entanto, deÍender tal doutrina em toda a sua
proÍundidade implicaria Íacultar o direito de
asilo aos criminosos refugiados e contribuir,
por essa Íomra, para uma incompleta repressão
criminal, assegurando a impunidade daquelas
que conseguissem penetrar ern tenitório estrilgeiro.

é

aceitável que, em respeito pela
pd+ nem a polícia nem os magistrados judiciais de outro lhe transponham as
fronteiras e vão prender um delinquente reÍugiado, admite-se, porém, que o govêrno do país
onde foi cometido o delito requeira ao governo
daquele em que o criminoso se acolheu, que o
prenda e lho entregue para ser julgado ou cumprir a pena corporal aplicada. É a isto que se
chama extradição, norma de direito internacional, segundo a qual um país entrega a outro o
indivíduo que neste perpetrou o Íacto previsto
e punível pela sua lei penal.
O poder de extradição assume a Íorma de um
dever jurídico quando se acha estabelecido por
um tratado ou convenção, mas também é exercido simplesmente por um acto de cortesia ou
de reciprocidade.
Se existe um tratado de convenção, observam-se as suas cláusulas, mas, na sua falta,
existem ceftos princípios e condições reguladoras de extradição e é particularmente relevante
a natureza do crime.
Há vários sistemas para regular o processo de
extradição. Em certos países o processo é todo
judicial; noutros, é administrativo e há-os também em que vigora o sistema misto. Em qualquer
dos sistemas porém, o processo é sempre diplo-

Ora, se

sobêrania de um

mático, significando isto que é por via diplomática que se formula o pedido de extradição.
E este deverá, em regra, ser acompanhado dos
seguintes documentos:
a) certidão ou traslado do despacho de pronúncia ou da sêntença condenatória ou
até (mas raramente) do simples mandado
de captura passado pelo magistrado judicial;

b)

c)
d)

informação circunstanciada sobre a situação em que se encontra o extraditando e
sua identificação ou sinais característicos;
natureza e gravidade dos factos perseguidos;
extracto da legislação penal aplicável aos
Íactos.

Em Portugal, a extradiÉo é concedida por
acto do Governo e a instrução do processo, quê
tem por isso carácter administrativo, é da competência da Direcção-Geral de Segurança, nos

termos do aft.o 7.", n.o í1.", do Decreto-Lei
n.' 39 749, de 9-8-1954, com a nova redacção
introduzida pelo Decreto-Lei n.' 43 582, de
4-4-1961 aplicável por força do disposto no

art.o 9.o do Decreto-Lei n.' 49 401, de 24-11-1969.

Na apreciação do pedido de extradição observam-se, de uma maneira geral, as seguintes regrasl
1."
O crime praticado no estrangeiro deve
- constituir um crime segundo a lei penal
também
portuguesa;
2.a
A extradição só tem lugar por crime
comum- e não por crime político, militar ou fiscal;
3."

É preciso que o crime seja de certa
e não pequeno delito ou contraven-

gravidade
çáo;
4."

O extraditando só pode responder pelo

crime -que originou o pedido de extradição; se
houver de ser julgado por outro crime, o país
que requereu a extradição deverá Íormular novo

pedido;
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umo virito inerperodo

NGE ORLTUNO
no mochovo
A 28 de Junho de 1971 a iornali1ta norueguesa lnge Galtung, correspondente nas Nações Unidas do iornal
de Oslo, visitou o Centro de Recuperação Politico-Social da Machava, perto de Lourenço
Marques, a cargo da Direcção-Geral de Segurança em Moçambique.
tnge Gattung viu e ouviu livremente todas as instatações e os ex-terroristas ali internados. Durante a visita
a jornalista norueguesa contactou com os reclusos que têm a seu cargo o iornal do centro, «RESSUÃG/MENTO»
que vai no seu terceiro ano de publicação. E a entrevista aconteceu.
Das páginas daquele jornal transcrevemos o diálogo travado entre lnge Galtung e Ângelo Azarias Chichava.
<<MORGENBL,ADET»>,

§;.a Galtung. quantas vezes já visitou o
Português?
Ultramar
Esta é a primeira vez que visito tanto
- como Moçambique.
Angola
Quais são as impressóes que colheu,
- Galtung,
desta sua visita ao nosso Ultramar,
Sr."
especialmente no que toca à vida política e
social?

Com toda a sinceridade, gostei imenso de
tanto quanto gosto da Tailândia. MoAngola,
çambique também me não encantou menos.
Vinha com uma imagem assaz deturpada pelas
propagandas sobre as realidades da vida tanto
em Angola como em Moçambique. Surpreendeu-me bastante o gracioso e encantador movimento das polícromas sociedades angolanas e
moçambicanas, com uma total ausência de preconceitos raciais.
Em minha opinião pessoal e repetindo o que
já aÍirmei no «rNotícias» desta cidade, a situação
política que pesa sobre Portugal em África soÍrerá radicais transformações bastando para isso
a mudança da atmosÍera internacional, tal como
aconteceu no Congo - Kinshasa. Assim que o
mundo veja e compreenda a necessidade de se
pôr fim às sangrentas Iutas que vêm ceifando
vidas inocentes já lá vão anos bem depressa
tudo regressará à ordem e ao progresso seculares em que as populações destes territórios
vêm desenvolvendo-se à sombra da Bandeira
Portuguesa.

Depois de muitas observações que Íiz, tanto
em Angola como em Moçambique, estou convencida que todos os movimentos que Iutam
contra a presença de Portugal - a UPA, a M. P.
L. A., a FRELIMO e outros, não trariam independências, como o apregoam aos quatro ventos,
mas apenas a carnificina, o genocídio.
É meu maior desejo contactar-rYle com o
ex-dirigente da Frelimo, Miguel Murupa.

Aqui na Machava é onde as minhas análises
sobre o que se vem falando por esse mundo
fora a respeito da política portuguesa atingiram
o seu Zénite. Pude verificar aqui uma realidade
iniguatável, fruto do génio humano - a obra de
recuperação que vós e as autoridades, norteados pela vontade de edificar um próspero Íuturo
comum, ergueram neste cantinho da turbulenta
AÍrica.
As construções, as oficinas, o jornal, as várias diversões que aqui funcionam são testemunhos inegáveis não apenas das excelentes
condições físico-morais em que viveis como
ainda da vossa sinceridade perante as autoridades de que dependeis.
$;.a Galtung. qual é o ponto de vista dos
- nórdicos acerca dos acontecimentos na
povos
Af rica Portuguesa ?
No norte da Europa julga-se irrelevante o
progresso
aqui levado a efeito, pois que Portugal não deveria usufruir do direito de possuir
colónias. Entretanto o jornalista George Kennan,
em tempos Ernbaixador em Moscovo, por exemplo, em Janeiro do corrente ano aÍirmou, num
artigo para o t<Foreign Affairs», que Portugal
deveria dispor de tempo para que a situação
Íosse restabelecida no Ultramar' Sou também
da opinião daquele ilustre jornalista e diplomata.
Do seu coração de mulher- símbolo de cari[1et31'am estas
nho, de amor e de sentimenlo
Faço votos
doces e consoladoras palavras'que o tempo seja mais veloz e que em breve regresseis ao insubstituível convívio das vossas
Íamílias, ao afecto das vossas esposas, ao amor
do vossos filhos...
A sua saída, acompanhamo-la não só com o
mas ainda
Muito obrigado
nosso proÍundo
e
com as nossas-almas deveras emocionadas
sensibilizadas.

Em

detero

do FRmlLlR e do
coMBATE

À

.(OCIEOROE

DIFUSÃo

DE PUBLICACOES PORNOGRAFICAS

A venda e circulação de material pornográ-

fico em Portugal, nomeadamente de

ü

Iivros,

revistas, filmes e catálogos, já de há anos vinha
aumentando, como consequência da expansão
dos mercados estrangeiros.
A Direcção-Geral de Segurança, atênta ao
problema, ihtensificou a sua acção no sentido
de impedir a difusão de tal material entre a
população, especialmente entre as camadas
jovens, sempre as mais visadas por tão pernicioso material.
É por demais conhecida, por pais e educadores, a acção nefanda operada por qualquer
meio escrito ou visual de propaganda pornográfica.

Ela atinge sêriamente não só a juventude
num período de delicada receptividade e desconhecimento da vida, mas toda a sociedade,
minando as suas estruturas morais, pela desmoralização e dissolução a que conduz.
O Íenómeno não é especificamente nacional.
Nem Portugal é o único país onde as autori-

dades vigiam e agem intolerantemente contra
todas as tentativas de difusão de qualquer
espécie de material pornográfico, conscientes
de que este não possui alguma espécie de
valor humano, sociológico ou científico.
Produto de sociedades dissolutas, carecidas
ou esquecidas de princípios sociais ou religiosos, que são base da Família e da Sociedade

A VIGILÂNCIA
DOS PAIS É UM DOS
MEIOS MAIS
EFICIENTES

DE COMBATER

A

LITERATURA

PORNOGRÁFICA.
PREOCUPA-SE

coM o

QUE LÊEM
OS SEUS FILHOS?

essenciais num Mundo equilibrado, a pornografia é um meio de comércio criminoso, em
que os seus agentes se alheiam completamente
das suas consequências humanas para se limitarem aos resultados comerciais que represen-

Em 1969
ções;
Em 1970
Em 1971

-

apreendidas 383 000 publica-

-

apreendidas 20 900 publicações;

-apreendidas

38.500 publicações.

tam.

Grande pafte do material apreendido no
nosso País foi impresso no estrangeiro e dali
enviado. Há algum tempo, em reuniões da lnterpol, foi focada, quer pelos delegados portugueses, quer por outros de países estrangeiros, a

O COMBATE

À

necessidade de as autoridades dos países habitualmente exportadores daquele material intervirem, desaconselhando o envio de publicações

PORNOGRAFIA

NÃO É MISSÃO

para o exterior.

EXCLUSIVA

O objectivo Íoi

conseguido parcialmente.
VeriÍicou-se que as remessas para o nosso País
desceram substancialmente

a partir de fins

L

DAS AUTORIDADES.

A

de
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PORTUGAL NÃO

É
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§
§

NA LUTA CONTRA
TÃO CRIMINOSO

As AUToRTDADES t
sÃo TNToLERANTES §
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QUANTOS !

DTFUNDIR
QUALQUER ESPÉCIE
DE MATERIAL

PROCURAM
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§
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§
§

L

PORNOGRÁFICO

1969, como os números das apreensões realizadas pela Direcção-Geral de Segurança provam

à evid§nç;2.

Por natureza de publicações, as apreensões
registadas em 1971, num total de 38 500, dividiram-se como segue:

NÚMERO DE EXEMPLARES DE PUBLICAÇÕES PORNOGRÁFICAS APREENDIDAS
PELA DIRECÇÃO-GERAL DE SEGURANÇA, NO ANO DE 1971
Revistas
.6 657

9 530

Brochuras Jornais Fotografias tÊ:;?l"T'

Catálogos

8 080

43

4 414

1 719

2752

5

Cartas

de Jogar

332 9

baralhos

A pouco ê pouco se Íoi Íormando, em
Llsboa, um museu deveras original, do
qual ofurecemos hoje, aos nossos leitores,
expressivas imagens.
Trata-se de um conirnto dos mais variados artQos de propaganda subversíva,
apreendidos no nosso País, pela Direcção-

ffis

-Geral de Segurança. Nele figuram desde
bandeiras comunistas a máquínas de
impressão utilizadas pelos elementos do

chamado Partido Comunísta Português,
para imprimírem os mais diversos panfletos e jornais da sua rede de propaganda.

Nele Íiguram, também,

documentos

valiosos, que atestam os objectivos anti-nacionais da acção comunista e os processos usados. Desses'documentos dare-

mos a público, nos próximos

números,

alguns dos mais curiosos e expressivos.

Num momento angustioso e cheio de interrogações da vida nacional, foi Sua Excelência
o Prof. Marcello Caetano chamado a arcar com
as pesadas responsabilidades e árduas dificuldades da chefia do Governo. A sua nomeação
tranquilizou o País e trouxe-lhe a garantía de
manter a linha política portuguesa, a integridade
do território e a ordem social estabelecida na
Constituição.
Múltiplos e complexos problemas se iam
deparar ao novo Presidente do Conselho, mas,
sem lhe Íaltar o ânimo e a inteligência para os
enfrentar, tem conseguido, ao longo de três
anos e meio de governo, encontrar-lhes as verdadeiras soluções, trilhando sem desfalecimento

Sua Excelência o Almirante Américo Thomaz
que há anos vem exercendo a suprema magistratura da Nação com a nobreza de carácter,
probidade mental e elegância moral que lhe são
peculiares, tem cumprido com rara exemplaridade o mandato que o Povo Português lhe confiou, sem enjeitar o peso das responsabilidades
e a sobrecarga das preocupações.
Dentro do condicionalismo da Nação que por
diversos continentes espalha a sua gente e o
seu solo, é singular o amor e inexcedível a dedicação do Chefe do Estado à causa de todos os
seus concidadãos, devendo-se-lhe, em larga
proporção, o progressivo engrandecimento material e o êxito moral da Pátria.
A indesmentível competência, a enérgica
determinação e a firmeza de vontade de servir
denodadamente os interesses nacionais, aliadas
ao acrisolado patriotismo de que o Presidente
da República tem dado sobejas provas, constituem a melhor garantia de que o País continuará a seguir intrêpidamente o seu destino
histórico, defendendo e conservando a sua
unidade e integridade.

e

L

A revista

t<Continuidade», no limiar da sua
existência, expressa a Suas Excelências o Almi-

rante Américo Thomaz, o Prof. Marcello Caetano, o Dr. Gonçalves Rapazote e o Prof. Silva

*§ffitffi*

o caminho delineado no histórico discurso da
posse.

renovação na continuidade foi o rumo
escolhido pelo Prof. Marcello Caetano ao dirigir
o apelo à união dos portugueses, sem a qual
a ingente tarefa que tem vindo a empreender se
tornaria mais dura e espinhosa com o risco de
se perder a liberdade e os outros valores sagrados da Pátria.
Mas, o bom povo português, <<sabendo ser
digno daquela hora», não lhe recusou o crédito
de confiança, e a obra já realizada pelo ProÍ.
Marcello Caetano conÍirma insofismàvelmente
o seu talento, a sua invulgar capacidade e a sua
larga experiência de Homem Público.

A

Suas Excelências os Ministros do lnterior e

do Ultramar são dois governantes de forte e
inconfundível personalidade que, inteiramente
conscientes da conjuntura actua!, não se eximem
às crescentes responsabilidades dos serviços
públicos a seu cargo, imprimindo-lhes com o
fulgor da sua inteligência e o vigor da sua autoridade o dinamismo e a eficiência reclamados
pela satisfação das necessidades colectivas.
Devotados com fé e ardor à gerência dos
seus Ministérios, ambos se têm ocupado, corn
perseverança, tenacidade e aplicação, das reformas indispensáveis, quer reestruturando organismos, quer introduzindo novos métodos e
sistemas de trabalho
Desde que assumiram as importantes e
laboriosas funções ministeriais, o Dr. António
Manuel Gonçalves Rapazote e o Prof. Joaquim
Moreira da Silva Cunha têm empenhado, na
preservação dos valores morais e materiais confiados à sua administração, todas as suas Íaculdades e todas as suas energias.

o respeitoso preito da sua homenagenr
e formula os votos das maiores felicidades e

Cunha,

pleno triunfo no desempenho da nobre missão
de cada um.
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Sômente a presença de grades na5 jane-

detidos dispõem, como a nossa gravura
documenta, de quartos individuais, com

casa de banho privativa e água corrente
quente e Íria, permitindo-lhes as melhores condições de alojamento.

A cozinha de Caxias, dotada de moderna
aparelhagem" permite a conÍecção de aii-

mentos nas melhores condições, connpletando as demais condições de alojanrento.
que podem ser coirsideradas das meíhores

em todo

[i-

r,

i,

o

Mundo.
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Um posto apetrechado com o material
corrente em qualquer bom consultório
médico, Írssegura uma completa assistência
a quantos dela possam carecer.

e.rra de Ícon hecido
UANDO, em 1963, Lorde Russell oÍ Liverpool visitou a Cadeia de Caxias, reconheceu que as suas instalaçóes se podiam considerar, a todos os títulos, modelares.
Mais recentemente, uma escritora que percorreu as instalaçóes prisionai.s, comentou no
fim da visita:
Tenho frequentado muitos hotéis, em
- e no Estrangeiro, que, nem de longe
Portugal
têm umas cozinhas tão bem apetrechadas como
a Cadeia de Caxias.
Para o grande público, a Cadeia de Caxias
é uma
mercê de tendenciosa propaganda
-prisão de péssimas instalaçóes.
Mas essa não é a opinião dos próprios
presos. Tem sabor anedótico, o comentário de
um dos primeiros utilizadores daquela cadeia,
depois das obras de
muito previdentes. ArranjaIuxo para ficarem bem ins-

DE ANTIGO FORTE MILITAR

A

ESTABELECIMENTO PRISIONAL

A

Cadeia de Caxias

foi outrora um

forte

milítar.
O estabelecimento prisional está instalado no
Pavilhão Norte, que fica implantado numa colina
sobranceira e a nascente da povoação que lhe
deu o nome e é destinado ao internamento dos
arguidos de crimes contra a segurança do Estadir
ou aliciamento e auxílio à emigração clandestina,
enquanto dura o regime de prisão preventiva e
ainda dos estrangeiros que aguardam extradição
ou expulsão de Portugal.
Existiu ainda um outro estabelecimento congénere, a Cadeia do Aljube, em Lisboa, mas,
porque as suas instalações eram precárias, Íoi
definitivamente encerrada a partir de 1964, procedendo-se, nessa altura, à ampliação e remodelação da Cadeia de Caxias que. após a conclusão das obras, passou a dispor de excelentes

instalaçóes. lsto mesmo tem.sido reconhecido
pela voz imparcial de diversas entidades estrangeiras, como jornalisias e juristas, que a têm
visitado periàdicamente.

Nada foi descurado nas condiçóes de salubridade dos detidos, desde os meios para manipular
e confeccionar os alimentos, até aos locais destinados aos recreios.

Há alojamentos individuais e colectivos, isto
é, quartos e salas, tendo estas a capacidade para
oito pessoas, e, quer uns quer outros, têm casa

de banho privativa com água corrente, fria

e

quente.

Os recreios são diários e eÍectuados em terraços com abundante exposição solar, onde os
detidos podem entregar-se à prática de exercícios físicos. São-lhes também facultados meios
de cultura mental.
A alimentação é rica em qualidade e quantidade, sendo confeccionada em excelentes condiçóes higiénicas, A cozinha está instalada em três
amplos compartimentos e apetrechada com todos os requisitos modernos, onde nada falta,
desde a estufa para a conservação de alimentos
quentes, até às rnáquinas para descasque, Iavagem de loiça, e outras. É alimentada por electricidade e por caldeiras a vapor, instaladas
em compartimento isolado.
Dispóe ainda de eficientes serviços clínicos,
onde os detidos são observados e tratados.
O corpo clínico é constituído pelos seguintes
médicos:
de clínica geral; 1 de estomatologia; 1 de-3
neuropsiquiatria; 1 de otorrinolaringoIogia; 'l de cirurgia; 1 de dermatologia; 1 de
oftalmologia e 1 de cardiologia.
Todas estas especialidades estão equipadas
com a aparelhagem adequada e existe ainda um
posto de radiologia e de fisioterapia.
O corpo clínico é auxiliado por um grupo
de enfermeiros diplomados e, de entre eles, um
pelo menos está permanentemente de serviço
na Cadeia, a Íim de prestar assistência imediata
a qualquer detido, enquanto se aguarda a chegada do médico se a sua presença for reclamada.

Além disso, se qualquer dos detidos carecer
de observação ou tratamento especializado inexistente na Cadeia, é conduzido à Prisão-Hospital de São João de Deus, que dista apenas cerca
de 300 metros, ou mesmo a outros estabelecimentos hospitalares ou clínicas, sempre que se
verifica que ,disso pode depender a vida ou de
outro modo o bem-estar de qualquer detido.

CASOS

D

E PO Líc IA c IENTÍrIcA

CONTINUAÇÃO DA PÁG. 2

Tratava-se de um primário - preso e condeprimeira
e, por isso mesmo, Íoi-lhe aplicada, sômente, uma pena correccional.
A sua condenação resultou da prova científica
Íeita e não da confissão pois... era surdo-mudo.
Este facto levou alguns indivíduos a pôr em
dúvida a culpabilidade do indivíduo mas, aqui
está o picaresco da história que para sempre todos convenceu.
Uma vez cumprida a sua pena e em liberdade
o nosso homem tentou assaltar outra moradia,
noutra região agora, mas foi preso em flagrante
devido ao barulho que fazia. Com uma boina
cheia de papéis e enÍiada no alto da cabeça estoirava os vidros de uma janela à cabeçada,
pondo as mãos atrás das costas... pois se da
primeira vez escapara por um triz, da segunda,
mesmo usando luvas, tinham conseguido identificá-lol
nado pela

Ampliaç.ões totográíicas da impressão digitat do dedo
anular da mão direita do assaltante e do íetatho corres_
pondente encontrado no vidro

Ampliações íotográficas da impressáo digital do dedo
médio da mão direita do assaltante e do retalho correspondente encontrado no vidro

Agora, porém, uma pequena diferença havia

as marcas deixadas nos vidros mostravam
-que o assaltante usara mãos
enluvadas.
.Nova operação, no entanto, Íoi lançada na
região para deter, com o fim de identificação,

todos os suspeitos, e os seus boletins dactiloscópicos remetidos ao Laboratório da Escol a para
que se determinasse se entre os detidos estaria
o autor do assalto cometido um ano atrás.
Desta vez, sim! Foi possível identiÍicar o
autor do primeiro assalto e presumível autor

do segundo.

O relatório feito e enviado aos investigadores
permitiu a entrega ao tribunal do criminoso e sua
condenação, e a ilibação de todos os outros sus_
peitos.
16

FLECHÃÍ de RneOLR
No cAMlNHo DA vlrónln

CATORZE CRUZES DE GUERRA, ONZE PRÉMIOS GOVERNADOR-GERAL DE ANGOLA,
CONQUTSTADAS PELOS <<FLECHAS»>,

Els ALGUMÁS DÁS MAIS HONFOSÁS DISTTNÇõES
NA LI.JTA CONTRA O TERRORISMO EM ANGOLA.
No historial da acção destes homens, todos
eles portugueses de cor, nascidos na província,
em parte antigos membros do M. p. L. A. (Movimento para a Libertação de Angola), e da U.
P. A. (União dos Povos de Angota), portanto
ex-terroristas, contam-se 58 baixas em combate
em três anos. Arrependidos do enganoso caminho por onde haviam enveredado, desiludidos
pela Íalsidade das promessas dos <rlibertadores»r
e conscientes de que o regresso à pátria era o
único caminho, um dia voítaram. E muitos deles, treinados na guerrilha pelos inimigos, ofereceram-se para lutar contra o invasor e foram
aceites. Agora, à sombra da sua verdadeira ban-

deira, são o flagelo dos invasores.
Muitos desses homens, no rêgresso, perderam toda a Íamília, assassinada pelos antigos
correligionários, como represália pela fuga de

regresso à Pátria. Por isso alguns lutam'influen-

cia da «Liga dos Amigos dos Flechas», que
perderam. Mas não é verdadeiramente um instinto de vingança que os move, é sim a sensação
de serem homens livres, pertugueses como
quaisquer outros.
Angola nutre por estes bravos, que actuam
na dependência da Direcção-Geral de Segurança,
uma admiração especial e a atestá-lo a existência da «Liga dos Amigos dos Flechas», que conta
já com 1600 sócios, interessados no apoio social a esses homens como às suas famílias.
Anualmente comemora-se etrt Angola o r«Dia
do Flecha»r e a imagem que ilustra esta página
documenta a presqnça do Governador-Geral
de Angola, Coronel Rebocho Vaz, passando revista a uma guarda de honra de «Flechas)), nas
comemorações realizadas no ano Íindo.

,

PREMIO
GOVERNADOR.GERAL
DE ANGOLA

Foi galardoado com o <<Prémio Governador
Geral de Angola>> o agente de segurança de
2.u classe, da Direcção-Geral de Segurança,
António Ezequiel Carvalho Mota.

Em serviço no distrito do Moxico, desde
Maio de 1969, chefiando o posto de Cangamba,
o agente de 2." classe Carvalho Mota, tem-se
distinguido na orientação dos <<flechas» e na
eficiente direcção do pessoal colocado sob as
suas ordens.
Dotado de um espírito de missão e risco
invulgar, tem-se exposto inúmeras vezes ao
perigo, com indiferença pela sua integridade
física, não regateando sacrifícios.
Em Setembro de 1971, quando seguia numa
viatura militar que ia largar em zona aÍectada
um grupo de <«flechas», sofreu um grave acidente por a viatura em que se transportava ter
accionado uma mina.
A sua já longa permanência numa zona de
privaçóes, sem ainda ter atingido a saturação.
bem como o volume de serviço que o Posto
comporta, obriga a que tanto o agente Carvalho
Mota como os restantes funcionários que ali
prestam serviço, estejam sobrecarregados e
tenham de trabalhar, não só de dia, como também muitas vezes de noite, factos que tornam
o referido agente merecedor do maior apreÇo.
A sua acção torna-se, pois, digna de distinção especial, merecendo-lhe a concessão do
«Prémio Governador Geral de Angola.»

oÍ no Í,ro.r mor[o/
AGENTE JOSÉ FERREIRA COELHO
Em 30 de Dezembro findo, quando se deslocava em serviço de vigilância próximo do Zumbo,
no distrito de Tete e junto à fronteira com a Zâm-

^tür-

bia, foi morto, em virtude da explosão de

uma mina, o agente da
da Direcção-Geral de Segurança,
José Ferreira Coelho.
O referido agente
que, desde Janeiro do
ano f indo, prestava
2.u classe

s

serviço em Moçambique, sempre em áreas
operacionais, possuia

diversos louvores

e

referências elogiosas,
tanto na Metrópole

como no Ultramar.

Destaca-se a acção
que desenvolveu aquando do descarrilamento de
um comboio no qual vinha em serviço de verificação de passaportes, ocorrido em 13 de Janeiro
de 1970, próximo a Santa Comba Dão, em que,
quer nos socorros que prestou aos feridos, ajudando a libertá-los dos destroços das carruagens atingidas, quer procurando acalmar os que
se encontravam em pânico, desenvolveu acção

pronta e decidida que mereceu dos sinistrados
os maiores elogios e admiração pela decisão e
serenidade de que deu provas.

«FLECHA» FOLOX MUQUIXE
lngressou no Corpo de Flechas da D.G.S.
em Dezembro de 1969, fazendo parte de um
dos grupos de combate do posto de Cangamba,
cuja actividade operacional se pode considerar
permanente. Tomava parte numa operação que
durante três dias se desenrolou ao norte de
Lupire, distrito do Moxico.
Numa pausa da operação, para reabastecimento, sofre.ram a ataque de um numeroso
grupo inimigo fortemente armado, caindo então,
mortalmente atingido,
o «llecha»» Folox Mu- '
quixe.
Na. reacção que se
segutu e em que o
grupo de <<f lec ha s>>
pôs toda a sua determinação, o inimigo foi
implacàvelmente perseguido, tendo sido
abatidos oito terroris-

tas, e recuperados dois

homens, quatro mulheres e uma criança

que se

encontravam

em poder daqueles.
Ficaram nas mãos
dos <dlechas>>, como despojos do combate, 2
espingardas Simonov e 3 Steyer, 13 granadas
de bazuca, 18 granadas para lança-foguetes, 4
granadas de mão,1 carregador PPSH, g cunhetes metálicos, com 4500 cartuchos, 1 cunhete
de cartão com 500 cartuchos, 324 outros cartuchos diversos, 18 tubos de cartão contendo
pólvora, 1 bolsa de enfermagem com pen.sos e
medicamentos e ainda diversa documentação
de interesse.

_}t

t

Em íntima colaboração com as
Forças Armadas

e

militarizadas, os
«Ílechas»r são esÍorçados defensores dessas popula-

ções,

perseguindo

abnegadamente o
inimigo onde quer
que ele seja localizado.

t.

(-l

Diàriamente os
«flechas» de Angola dão testemunho
do seu portuguesismo e do.seu va-

lor, num extraordinário

espírito

doação à Pátria.

de

(NOrÍCrA NA PÁG. 4)

AMUTTIDAOEASÍ|CIEDADE
CONTINUAÇÃO DA PÁG. 6

A multidão passiva, de índole religiosa ou
mística distingue-se da activa, pertence a si
mesma e está sujeita a uma lei que transcende
a ideia do humano. Nela existe uma alma, ainda
que transitória, como tal susceptível de classificação. Nesta os indivíduos passam a pensar,
não actuam por impulsos ou por imperativos
fascinantes de quem, por detrás deles, os conduz como o rafeiro conduz a ovelha para o seu
aprisco.

De qualquer Íorma, o indivíduo em multidão
difere do homem isolado. Há, porém, elementos
que são comuns a todos os da mesma espécie.
Estes são na multidão activa produto da heredi-

tariedade, expressa em emoçóes, instintos

e

paixóes remotas. Daí, o poder notar-se ao mesmo nível ou muito aproximado o sábio e o ignorante em que o primeiro nem sempre suplanta

o

segundo no aspecto subjectivo, dentro da

mística da multidão de que ambos fazem parte.
São qualidades gerais regidas pelo inconsciente
e doseadas quase equitativamente pelos indiví-

duos normais de uma raça, qualidades essas

. que em multidão são postas em evidência.

Na MULTIDÃO ACTIVA a alma singular, a
individualidade, apaga-se, desaparece para dar
lugar ao homogéneo e às qualidades inconscientes. Por tal motivo, nunca as multidões activas podem realizar actos que exigem inteligência.

É comum perguntar-se porque aparecem

caracteres especiais nas multidóes que os indi-

víduos singularmente não possuem.

Uma das causas, naturalmente, será o facto
do indivíduo em multidão activa adquirir apenas
pela qualidade um sentimento de poder invencível que lhe permite ceder a instintos que,
isoladamente, reÍrearia. E nunca os refreará se
a multidão for anónima, heterogénea na sua
estrutura e não insuflada por ideais de cristianismo ou de qualquer outra mística religiosa.
Daí, o seu quê de irresponsabilidade. É que o
sentimento de responsabilidade possui-o e sente-o o homem isolado (evidentemente, o homem
normal). Perde-o, totalmente, quando em multidão desvairada.
Uma outra causa poderá ser tida em conta.
É o contágio dos sentimentos e dos actos
determinados momentâneamente. Os homens
Íazem em multidão o que, regra "geral, jamais
farão, isoladamente.
Não será descabido admitir a hipótese de
uma terceira causa-a sugestibilidade-, pois
esta determina comportamentos especiais, não
raras vezes em contradição com os do indivíduo
singularmente.

O contágio não é mais do que uma resultante da sugestibilidade. É notório que um

homem normal, no seio de uma multidão em
actividade, por meio de eflúvios que dela se

estivesse hipnotizado ou mesmo drogado. Parajectiva se encontra, em determinado momento,
quase que em estado de fascínação, como se
estivesse hipnotisado ou mesmo drogado. Para-

Iizada a sua vida cerebral, torna-se escravo
de todas as actividades inconscientes da sua
espinal-medula, então dirigida pelo «hipnotizadoo» (neste caso por quem dirige a multidão)
com todos os sentimentos de um histerismo
aviltante ou com todos os desmandos e com
toda aquela insensatez que caracteriza os estados patológicos.
A irreflexão e a inconsciência são casos
típicos do homem em multidão activa. Não tem

consciência dos seus actos, porque de cérebro,
em certa medida, paralizado e Íortemente atraído
pela sugestão, ele deixa-se arrastar por todo o
género de impetuosidades, bem piores aliás do
que as de um hipnotizado, pois que exageradas
em extremo, e ainda na medida em que se tornam recíprocas e por esta razão se propagam

em autêntica cadeia.
Analisámos, à "vol d'oiseau", o comportamento do homem isolado e do homem em multidão. O assunto é vastíssimo e a síntese, por
vezes, peca precisamente por falta de explanação e desenvolvimento. Entendemos, contudo,
que o tema é apaixonante e esperamos voltar
a ele em data oportuna.
Não queremos, porém, deixar sem uma palavra de conforto todos aqueles que estiverem
em desacordo. Não pretendemos fazer uma
tese. realçar ou não certos valores, mas darmos
um pouco de nós mesmos, tocando num tema
que interessa, porque actual, muito em voga
nos tempos modernos.
Poderão dizer-me, como Pascal afirmara que
<<o coração tem razões que a razão desconhece>»,
e não serei eu a desmenti-los, mas também
poderemos acrescentar que «quando o coração
manda, nem sempre a razáo está no seu devido
lugar...»

A,

N.

EXT RAD ICÃO
'"'lYITu'iJi';r",, ser apricadas as pena-

lidades correspondentes ao crime por que é
requerida a extradição;

6."
Não se extraditará a pessoa que seja
- de crime punível com pena de morte;
acusada
/.a
§un62 haverá extradição por factos
- na ilicitude civil;
integrados
Nunca se extraditam criminosos por8."
- os quais serão julgados no nosso
tugueses,

País segundo as disposições do art.' 53.' do
Código Penal;
No caso de o extraditando ser cidadão
9."
- terceiro
país, é prática internacional,
de um
antes de se conceder a extradição, solicitar-se
a aquiescência do governo desse país.
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IBO: Ponto de partida
para uma vida melhor

A alimenta$o é farta e cuidada e permite que
todos se mantenham em boa forma, nomeadamente
os que se ddicam aos desportos. As equipas de
cozinha são constituídas pelos próprios detidos, que

CONTINUAçÃO DA PÁG.25

se revezam nesse trabalho.

Nas horas de recreio são-lhes facultados jogos
de mesa (damas e xadrês) e jogos desportivos,
nomeadamente futebol. Neste sector, a equipa de
futebol da Fortaleza logrou alcançar grande prestígio, vencendo ültimamente os jogos disputados
com a turma do Desportivo do Ibo.

quantos se encontram ou passaram pela Fortaleza
do Ibo, se sentiram felizes com o tratamento e a
vida comunitária: quando são restituidos à liberdade, muitos pedem para ficar a residir na ilha,

Um pormenor curioso revela até que

compartilhando, de certo modo, com
teliz da vida da Fortaleza.

o

ponto,

ambiente

ENSINO
CINQUENTA E TRÊS ALUNOS
FIZERAM EXAMES DA 3." E 4." CLASSES
Neste momento em que a preocupaçáo dominante de
Íodos os povos e nações é a educação, considerada
a base de todo o progresso, e a ignorância e o analfa-

corfera bem. Estava íinda portanto a prova escrita.
Poucos minutos mais tarde, entravam outra vez para
as ptovas orais que só terminariam às 13.30 horas, sen-

a espécie de desgraças humanas, a D.G.S., não olvi-

de regresso ao Centro de Recuperação.
Os resultados ainda não eram conhecidos mas

betismo a causa de todas as incompreensóes e de toda

d.ando este lacto, criou pata uma completa recuperação
dos transviados politicos, escolas de diversos niveis- de
ensino que já dão os seus animadores resultados.
Assim, o Centro de Recuperaçáo da Delegação da
Direcção-Geral de Segurança levou, no passado-dia 17
de Janeiro, mais um grupo de 53 alunos, 26 da 3..
e_ 27 da 4.' classes, aos exames que tiveram lugar na
Escola Rainha D. Leonor, em Lourenço Marques.
A caravana estudantil partiu deste Cento de Recuper.ação sob um sol escaldante, tipicamente dum verão
impiedoso do clima equatorial, à escola onde se iam
efectuar os exames e chegou àquele estabelecimento
do ensino primário, precisamente às 7.30 horas. Os
candidatos sairam das viaturas que os transportaram e
enttaram no belo recinto da escola onde se encontravam .crianças de todas as raças, brincando e nadando
na ptsdna.
Decorridos 15 minutos após a clcgada, o tempo
começa a mudar de íeiçáo, o céu carrega-se de nuvens
negras e sopta uma massa de ar Írio ameaçando chover.'
Os alunos, indiferentes ao tempo atmosféíico, maniíestam alvoro.ço e espectativa, uns passeando duma ponta
a outra do recinto, tentando dominar o nervoiismo;
outros, sentados, apreciam o môVimento da estrada,
naquela hora em que a çiopulação citadina acotovelava-se nas ruas em direcção ao seu ganha-pão quotidiano.

Às 8.08 horas, chega o inspector escolar, magro, de
estatur.a algo avantapda, envergando um lato preto;
convida os nosros alunos a entrai no ediÍicio, conãu-los
ao 1.' andar, onde são distribuidos da seguinte maneira:
3." c/asse para sala 4 e 4., classe para salã 3.
Às 8.30 horas começam ais provas escritas; entretanto cá íora também começa a chuviscar e, minutos
depois, já chovia com relatíva intensidade, mas essa
chuva não dura muito tempo e às ll horas, mais ou
menos, já tinha parado. Às 11.30 horas, os examinandos
começaram a sair das respectivas salas com ares de coníiança e certa animaçáo, sinat de que o exame lhes
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sivelmente,

e pouco tempo depois já

embarcávamos

muitos mosüavam-se satisÍeitos pelas provas que tinham

leito.

Chega-se finalmente

a

casa onde vários colegas

aguardavam com espectativa e ansiedade o nosso
regresso e ouve-se em toda a parte: <<Então?... Que
tal?... Passaram quantos?...»» Mas ainda não havia resposta satislatória para estas perguntas; espetava-se
ainda o dia seguinte.
Eram dadas I horas quando nos chega a noticia de
que todos passaram. A noticia loi recebida com grande
satisíaçáo por todos mas não com tanta surprcsa porquanto os alunos iam suficientemente preparados para
isso e os proiessores estavam confiantes.
Assim vai andando a vida neste Centro de Recuperação, onde aprende-se a ler, a escrever e a trabalhar,
para o bem-estar de todos os portugueses, inclusive os
que ousaram levantar-se contra a Pátria. Agora iizeram-se exames da 3.' e 4.' classes, daqui a cinco meses
seráo os exames do Ciclo Preparatório e do Segundo

Ciclo dos Uceus.

Diga quem quiser dizer que, nas cadeias do Ultramar Português, os presos politicos são maltratados e
mais coisas que eles quiserem íalar, mas os factos em
si provam o que na realidade .se passa aqui neste
Centro. Eis então as actividades do Centro de Recuperação da Delegação da Direcção-Geral de Segurança,
na Machava.»»
CADMIEL FILIANE MUTEMBA

(in

«Ressurgimento»)

PUBLICIDADE
unrn"iul. nas páginas desta
Se está interessado
junto dos nossos seÍ".
revista inÍorme-se das condiçóes
viços de Publicidade, na Rua António Maria Cardoso, 20'

LOUVOR
LOUVADO UM CHEFE DE BRIGADA

NA GUINÉ

Por portaria do governador

e

coman-

dante-chefe das Forças Armadas da Guiné,
Íoi louvado o cheÍe de brigada da D. G. S.,

José da Silva Duarte.
É

do seguinte teor a portaria:

<<O chefe de brigada da D. G. S., do posto
de Catió, José da Silva Duarte, durante uma
f lagelação que o inimigo efectuou sobre
aquela vila, em 14 de Abril de 1971, teve
actuação que é justo destacar e distinguir.
Verificando que, no local onde se encontrava, o rebentamento de um projéctil havia provocado vários Íeridos, colocou um
deles sobre os ornbros e correu em direcção à enfermaria militar, indiferente ao perigo a que se expunha.

Ainda no trajecto, novo rebentamento
atingiu um militar que seguia à sua rectaguarda. O cheÍe de brigada Duarte voltou
atrás para socorrer aquele militar, colocan-

do-o ao abrigo de futuros rebentamentos,
após o que prosseguiu até à enÍermaria com
o ferido que inicialmente transportava.
Atendendo a que o mérito da acção pra-

ticada deve ser püblicamente reconhecido,
usando da competência conÍerida pelo artigo 155.' da Constituição, o Governo da
Guiné manda:

É louvado o chefe de brigada

da

S., José da Silva Duarte, porque durante uma flagelação eÍectuada pelo inimigo
sobre a vila de Catió, em 14 de Abril de
1971, transportou e socorreu Íeridos, debaixo de fogo, arriscando a vida. demonstrando com a sua atitude, acendrada abnegação e excepcional coragem.
D. G.

Cumpra-se.

Residência do Governo da Guiné, em
Bissau, 13 de Dezembro de 1971.-O governador, António Sebastião de Spínola,
genera l».

EXTRACTO DE COMUNICADO
Do Comunicado das Forças Armadas em Angola, de 6 de Dezembro de 1967:
LUANDA, 6

Perseguição a um grupo de terroristas no itínerário Gago Coutinho-Sessa,
na qual foram ocasíonados dois mortos, dois feridos e dois capturado,s, sendo
apreendidas mais de uma centena de munições e seis granadas de mão

Da valiosa colaboraçã,o das forças mÍlitarízadas, destaca-se a actividade
de elementos da Polícia lnternacional e de DeÍesa do Estado e das Milícias na
perseguição ao grupo inimigo na estrada de Gago Co.uti nho-Sessa, acÇão
que atrás já foí referida.
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SABE O QUe DEVE FAZER
QUNNDO ALOJAR ESTRANGEIROS?
Esta secção é-lhe especialmente dedicada
leitor amigo, procurando informá-lo acerca das
disposições legais cujo conhecimento, em qua!-

quer altura, lhe poderá ser útil, evitando-lhe incómodos desnecessários ou ajudando-o a resolver
qualquer problema que lhe surja.

Em cada número de CONTINUTDADE
arquivaremos um assunto diÍerente para sua
consulta.
Hoje vanros falar-lhe acerca das disposições
legais, instituidas pelo aft.o 3.. do Decreto-Lei
n." M 709, de 21-11-962, aplicável por Íorça do
disposto no art.o 9.. do Decreto-Lei n.. 49401,
de 24 de Novembro de 1969, sobre alojamento
de estrangeiros.
Os reÍeridos diplomas oficiais (cujo desconhecimento ninguém pode alegar, sabia?) estabelecem:

Os proprietários de hotéis, hospedarias,
casas de hóspedes e congéneres, parques de

campismo, bem como aqueles que aluguem,
mesmo por sublocação, ou cedam a qualquer
título, casa para residência ou comércio ou
alberguem na própria residência estrangeiros,
ficam obrigados a comunicá-lo no prazo de 48
horas à Direcção-Geral de Segurança ou, nas
localidades onde ela não exista, aos comandos
da Polícia de Segurança Pública ou, ainda às
câmaras municipais, sob pena de aos transgressores ser aplicada a multa de 500$ a 2 000$ e
adicionais, a Íixar pelo Director-Geral de Segurança.

Quando se trate de transgressores quê reconhecidamente tenham grande dificuldade em
pagar aquela impoftância poderá o Director-Geral de Segurança, a requerimento devidamente fundamentado, reduzi-la ao mínimo de
100$ e adicionais respectivos
A informação, porque a julgamos útil para si,
aqui fica. No próximo número voltaremos, com
outro assunto.

*{<*
PUBLICAÇOES
RESSURGIMENTO, mensário dos internados no Cento de
Recuperação Político-Social da Machava, a cargo da Direcção-Geral
de segurança, enffou recentemente no seu terceiro ano de publicação.
Inteiramente realizado peJos internados naquele Centro, o jornal
revela a um tempo verdadeiras vocações e o clima de compreensão
que reina entre todos.
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IBO: Ponto de portido
poro umo vido melhor
Na História que há-de

escrever-se,

a

fortaleza

de S. João Baptista do lbo, no distrito de Cabo Delgado, no Norte de Moçambique, voltará a ser citada,
náo já como baluarte guerreiro a defender as gentes

portuguesas de arremetidas piratas, mas como instalaçáo de um centro de recuperação de indivíduos,
que no distrito se deixaram aliciar pelas falsas pro-

messas dos agentes da FRELIMO, praticando
crimes contra a unidade nacional.
Esta nova fase histórica da velha fortaleza portuguesa da costa

do Índico

çou em

agreste e num ambiente hostil, os elementos desta
Briga.Ca lograram manter, em todas as circunstâncias, plena acSo, mercê do seu abnegado espírito
de sacrifício e poder de adaptação.
Decorria o mês de Janeiro de 1965 quando foi
aberta a subdelega$o da D. G. S. na cidade de
Porto AméIia, capiÍal do distrito de Cabo Delgado.
Só então a situação dos componentes da Brigada
melhorou consideràvelmente.

Mas novas e importantes tarefas se impunham
como complemento da anterior actividade. E entre
elas uma de capi-

come-

1964,

quando a subver-

são armada fez
as primeiras vítimas
o padre
- Daniel
holandês

tal importância e
de muito melindre: a recupera@o política e so-

Boormans, missionário da Congregação dos
Monfortinos e o

Havia em primeiro lugar que

seu motorista eu-

dar-lhes

cial dos elementos
detidos.

a exacta
noçáo do logro
em que haviam

ropeu.

Instalada

à

pressa na ilha do
Ibo uma brigada
da D.G.S., os seus
elementos depres-

caído ao aderirem
às actividades da

FRELIMO,

sa detectaram
uma vasta rede

tes, lançados nos
perigos e horrores

da guerra,

de subversão, que

inspirada do ex-

terior, com a Tanzânia como principal sustentáculo, irradiava já do
Planalto dos Macondes para as áreas de Montepuez,
Balama e Porto Amélia, semeando entre milhares
de portuguêses de cor um ódio absurdo aos seus

irmãos brancos.
Muitas páginas encheria o relato das actividades
que esta Br,igada desenvolveu, com pleno desprezo
pelo perigo, devassando o interior em busca dos
cabecilhas dá FRELIMO, cônscia da urgência com
que era necessário actuar e graças à qual foi possível confinar o terrorismo à área Norte do Rio
Messalo e à zona de Macomia. Era a integridade
da Pátria que estava em jogo e ninguém se poupou
a esforços para obter o máximo de resultados no
mínimo tempo. Sem instalações, sem camas, quantas vezes sem alimentos e sem água, em clima

dE

que erain jogueen-

quanto os chefes,
longe e em perfei-

ta segurança, viviam faustosamente, locupletando-se
com os dinheiros que recebiam para promover os
ataques a Moçambique.

Depois, esclarecidôs sobre

a

veracidade desses

factos, dar-lhes a conhecer as realidades da política
portuguesa
a acçáo do Governo em prol do

desenvolvimento

da Província, do bem-estar de

todos os portugueses brancos e negros. Todos iguais
à sombra da Bandeira Nacional.
A par desta ac$o de cunho psicológico, fazer
deles homens aptos para a vida, dando.lhes apoio
nas suas actividades, nomeadamente em trabalhos
de artesanato, em que muitos eram verdadeiros
artistas. Do trabalho'realizado, muitos dos detidos
têm possibilidade de auxiliar as famílias, envian-

do-lhes

dinheiro.

coNrrNUA NA pÀc.
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MERECEREM
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M torÍas do Ultramar, no combats à gubversão, os qu€ ssrvem ns3 filoiras da Dirscção-Goral d6
E
b Segurança
tôm dado o soú.contiibuto pàÍa qúe PoÉugal coritinuâ múltiÍracial a.pluÍicohtin6ntô1. Es6o
contÍibuto,. p?la manteÍ intacte uma hÉrânça quê a NáÇãô cqnsidora sagrada, não tâm limitê6 ê a
atastá-lo úúlt6s agontes brâncoe e neg;oc tâm dado a vidâ. conêúmando uma ontrega totâl qüo um diâ
solanemonto iuralam.

Mes ôla§-oão-Íoram esquocidoi, Em placas simplêÉ com r mêsmâ simplicidada com quo sg deraÍÍl
à Pátria,
sàus nomís ÍiÊaram a apontaÍ aos vlndóuÍoa.o camlnho da honra, da dignidâdo o do dqnar'
'cuÍnplídooê
âtá .ao últiinô alahto,

