
1

ES:~LIO PINTO QUARTi~ I 
.Jl.JíJ.i. J..o-•.. 6'L 

11New Statesrnan11 escreve: 
TERROR EM LISBOA 

A recusa de Sala,..ar em reconhecer o asilo concedi io pela emb:'lixada do Brasil ao ge-
neral Delgad0 e em permitir que o embaixã.Jor o faça sair 1e · Portur,;al, está· provocando a-
tritos nas relaçÕes ~ntre o Brr;~il e Portu,:al. Salazar f oi informado de g.ue se não for 
encontrada uma soluçao satisfatoria •b casrl ·1€: Delgado, o  Brasil retirara o apoio a Pilr-
tugal nas NaçÕes UnUas. A atitude 1o govêrm brasileiro parecP. ser resultante da campa-
nha feita na imprensa, universidades e parlamento lo Brasil, dE.sde as eleiçÕes presiden-
ciais ::le Junho de 1958 em P0rttieal, Sem. esquecermos ainda a atitude do embaixador do Bra--
sil. e.m Lisboa e sua mulher, cujos sentimentos antifascistas são conheci1os • 

. A. Argenti~a tamb~m e~tá dand'1 apoie moral ~os libc~ais portugueses. No m§s passago 
o embauador desse p.us f e z uma visit:J oficial a redacçao do j0rnal da oposiçao, 11Repu-
blica11. E agora conc.:deu asilo pyli.tico ap capitão Galvã::>, ati~ude a que Salazar respon-
deu, cercando a embaixada com "P')l~cias .arm::~.O:.:o s . 

Essa atitude dos dois princip«is paises :la .América Latina seguindo-se Às declaraçÕes 
de solidariedade de Bevan com os liberllis, enfraqueceu ainda mais o redme <ie Salazar. 
Mas a máquina de repressão foi r ef 0rçada. Novas dele;zacias ic policia foram criadas cm 
Beja, Évora c outras cidades. Patrulhas m::>tJriza-las, que se fazem acompanhar de cachor-ros 
policiais, aumentaram. Foram criu.rlas novas uni~a-ie s dé! policia secreta e colocados à sua 
disposição gianJ.e nÚmero de jipes ru-m.qdos ·para a ::rt:alização de rusgas domiciliarias. Foi 
aprovado o Hecreto 41.872 que c:lloca mais funl)S a ,..~ isposicão d.a policia secreta. Todas 
as reuniÕes -até mesmo na televisão -foram proibU.as. A Pol{cia rorloviária tem agora 
ordem para revistar os viaj entes. Para pÔr em execuçãr, ess.?.s noYas medidas, Salazar teve 
gra'l.dc dificuldad.e per a encontrar um ministro rio Interior: o ministro nomeado em AgÔsto 
passado demitiu-se .-:~epois d;;! exercer o cart:o r~urante um mê~ e para encontrar um no~o ho-
mem dizem aue Sl'llazar convocou dez passiveis cand idatos ate que :!.escobriu um jovel'l oficial 
do exércitÕ, de tenC.ências nazistas, Arnald:> Schultz, notÓrio pelas -'ltrocida1es que come-
teu ::iurante a guerra civ{l ela Espanha. 
· · Mas o povo parece ,ter nerdido o m~do. Hoje vêem-se frequentemente grupos de trabalha-
dores, reunidos jefronte D êdiflcios pÚblicos J e exigindo trabalho. Ainda que sejam habi-
tualmente ··lispersados com brutalida·le, em Cerca e Vale de Vargo foram lev~dos às casas 
dos fazendeiros, onie lhes <1eram trAbalho. As autori~laries parecem estar cedenrto r ecentemen-
te a essa espécie de pressão, particularmente desie ':> exito ::!.a r ev.,lução dê Cuba. 

Aliáz os odia::l.os juizes .-:J.os tribunais p6li.tic':ls ii:' Lisboa e Porto t.:>rnaram-se r ocen-
temente complacentes. Nos Últimos -:lois mese-s, houve 15 jul;_-ament'..)S Je mnis .:\e 100 pessoas 
e ninguêm foi condenaio a mais de três anOs d.e pris~o , Com ::>s ll·~ept,)s de Salazar agora 
div:!..didos e com o alastramento ~a r~;:vvlta .:.b I gr eja CatÓlica, há enti.:iacles oficiais que 
prevêem o fim do regime. DesC.e a :emissão .ie comissão executiva da União Nacional  -parti-
do de Salazar-em Novembro passad.o, 14 rl.eputa-los recusaram-se a votar leis aumentando os 
impostos. O bispo do Porto é agora vigiado pela policia e os funcionários pÚblicos foram 
pro:f.bidos de aSsistir a cerimÓnias religiosas a que êsse prelado presida, mas as igreJas 
onde faz sermões ficam literalmente abarrota·"ias. Os discursos do cardeal Cerejeirn SfiO 
agora rar.lical.me:nte c€nsurad::>s . Depois do riiscurso de SAlazar a 6 4e Dezembro, ameaçando 
fazer uma revisão n~s ;-elaçÕes do rerime com a  I greja, êle'!"i.P.cidiu não enviar represe:;t.an-
tes do governo a oerimonias religiosas.  À. festa c!e Nossa Senhora da Imaculada Conceiçao, 
Padroeira de Portugal, não assistiram membros do g-ovêrno, e f.Ji um dia de silenciosa ma-
nifestação de uma Igreja om r evolta. 

Sentindo que está per:.iendo o domlnio r:a situação, Salazar aumentou o s.:>ldo das for-
ças armadas, promoveu grande nÚmero dA oficiais e aumentou o terror policial. Gr ande nú-
mero de operários r1as gran--les fábricas tnis como .. a SORE~Ju'1E, a Fábrica Portugal, a ENAE, e 
a CUF, foram presos. O mesmo aconteceu a funcionarios publicas e A estudantes universita-
rios. Muitos foram espanca1os nas prÓp,:ias residências na presença tl13 mulher e rtos filhos. 
Foram dadas instrucçÕes para 11liquidar· todos os prisioneiros p0liticos11 como confessou o 
director da prisão de Caxias, 

Sabe-se que Jaime Serra, e José t 1elinn-'los Santos m~rreram na tortura. Entre outros 
prisioneiros fortt;mente torturados  estão MéliR Terrut? (eT esta-:lo .::e gravi:iez e que foi 
agredida a pontapes no ventre), ~.•J::~nuel Ega (agora num hospl.cio), Joana Men:lonça, Joag.uim 
Machado, Fernando Matias, Manuel Martins, lí.arcos Jmtunes, Luiz Ferreira rios Santos, Alva-
ro Ramos: t1anuel Silva, Manuel GueU."es , Celestino Ferreira, AntÓnio Farrica , Oliveira Va-
lença (preso por ter impresso convites pare:: <JS conferências que Bevan ,.leveria félzer em 
Portugal) ~ AntÓnio Caprinha, Américo Pereira, Mário Gonçalves, HÁrio Dias, Manuel Sanches, 
José dos Santos Fernao ~es , Joaq_uim Sélbuga, Ai·!a Paula e sua mãi, I•tAria Costa Dias, Maria 
Piedade Gomes, Alice Leal, Joaquim Gomes, dr. Pe:!ro Soares c mulher, Agostinho Sabuga, 
Cesaltina Leal, Tomáz Figueire'Jo e  o dr. "Mário Vilaça. Essa inf·:>rmação refere-se apenas 
aos detidos nas prisÕes de Caxias e Aljube , 

Artigo publicado no influente semanário 
de Londres que r eflecte a opir1ião da ala 

Lisboa, 12 de Abril de 1959 esquerda do Partido Trabalhista Britanico. 
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