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RECLAMA.:SE UM INQUÉRITO 

O Senhl)r Ministro da Justiça recusou receber os Senhores Gene-
ral Norton de Matos e Professores Mário de Azevedo .Gomes e Bento 
Caraça, pelo que lhe foram remetidos os seguintes documemos; 

«Senhor Ministro da Justiça 

Excelência: 

Querem os signatários abstrair do acto-em sua consciência 
imerecido-que representa a recusa de Vossa Excelência em rece-
bê-los (atitude bem diversa da usnd.a, por exemylo, pelo Primeiro 
Magistrado da Nação), para subordmarem-se tao só aos deveres 
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çiio .Jl~:irâi~~~~~~aeE~~~f;~~~~~ ec~:Oá~lf~i~f;~ada Justiça, que se 
tornavam dispensáveis as nossas informações no assuMo ali versado 
porquanto está inteiramente ao corrente do que se passa, havendo, 
atê, enviado há pouco ao local funcionário idOneo, com o objectivo 
duma visita especial de lnspecyão. 
Tal informação não nos dtspensa, Senhor Ministro, da actuação 

de que nos encarregamos. Em primeiro lugar, mais que o presmte 
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mofo nenhum tran9u1hzadoras para a consciência democrática do 
Pa!s essas informaçoes obtidas por via txciusivamBillt oficial. 

De facto, o principal objecuvo da representação, ê reclamar um 

lnqu-V~~~;jg~~:op~~a ~~! ~~~i!~~~~o:~~!v~~ ~~~~~ha~~i~ento de 
Vossa E1celência o documento junto que não pode merecer, ele1 em 
boa e jus1a razão, do primeiro responsável pela Justiça deste Pa!s, a 
mesma desatenção que Vossa Excelência entendeu que lhe mere-
ciam os seus ocasionais apresentantes, isto é: qs signatários. 

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1947· 

aa) ]. M. N. Norton de Matos 
Mdrio de Aatt,edo Gomu 
Bmto de jesus Caraça 

Excelent!ssimo Senhor Ministro da Justiça 

Excelência: 

Pela segunda vez, os corpos dirigentes do Movimento de Uni-
dade Democrática vêm junto de Vossa Excelência, como suprema 
autoridade na Justiça portuguesa, defender os leg!timos direiws dos 
cid(\diios, reclamando o rigoroso cumprimento das Leis, no que se 
refere ao tratamento aos presos pol!ticos e sociais, 
No primeiro documento apresentado a Vossa Excelência apon-

tavam-se irregularidades praticadtls na repressão de delitos pol!ucos 
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a actuarão do Estado, segundo um preceito const.Hucional. Se desta 
diligência não resultaram atê hoje as providênctas que seria licito 
esperar, o certo e que o tratamento dos presos pol!tico-sociais melho-
rou sensivelmente, o que nos leva a supor que a intervenção não foi 
inú.til e nos anima a efectuar esta nova diligência. 
No interrogatório a que, recentemente, foi submetido um dos 

membros da Comissão Central do M. U. D., na P. I. D. E. objectou 
o inquiridor Jue a expressão «Campo de Concentração do 'rarrafah>, 
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ção, se presta a confusões com os famigeradas campos de concen-
tra~tío nazis, que despertaram a indignação de todo o mundo 
civtlizado. 
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mas tambêm sabemos que a designação por que é vulgarmente 
conhecido traduz o conceito que ôele formou a opinião pUblica 
através dos acerbes queixumes que de lá chegaram, mais ou menos 
m;nortecidos, mas lancinantes, acerca das condições arbitrárias cm 
que os presos pol!ticos e sociais para ali eram enviados e do regime 
a que estavam submetidos. Aliás, houve tempo em que as próprias 
autoridades empregaram a designação popular. Não é, pois, o nome 

que importa, mas o fim a que se destina e as condições de vida que 
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vência inglOria de concepções de governo que a moral internacional 

con~~~e~à~~m~~sj~~~r~~~t~irigentes do M. U. D. que' o Pais precisa 
de ser esclarecido a~erca desses factos e de obter a prova exacta do 
que significa, no regtme prisional português, aquela instituição penal, 
quando as restrições da liberdade e as perseguições pol!ticas conti-
nuam com implacável obstinácia e contra as quais nada valem as 
garantias e direitos constitucionais. 
E' do dom!nio público que os suplícios, os trabalhos forçados, 

os espancamentos, a falta de higiene e de assistência mêdica faziam 
pane desse regime prisional. O nUmero de mortos e as condições 
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ras»-nome su(?estivo atribui do a duas baiücas de cimento armado 
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temperatura dentro das ~frigideiras» tornava-se insuportável e  a 
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dos simultâneamente vários presos e era frequente o supl!cio pro-
longar-se durante muitos dias alternando o pão e a água e  o caldo de 
c::mv:es e pão. Em Janeiro ~e 1946 ainda existif!.m castigos das ~fri

g1de1ras» embora com carácter atenuado. A «bngada brava» é outra 
~inistra evocação desse re.gime prisional, em 19391 com o supl!cio da 

sede Al;~~e d~sta;r~sa~:0(%~~~· de 6o ao que nos consta) foram para 
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se encontram amda, já cumpriram as penas, segundo as informações 
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~~ presos actualmente internados no Tarrafal, um deles 
há anos que tem um colete de gesso feito por outro preso, estuca-
dor de profissão, o que dá bem a medida da assistêncm mêdica que 
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os balneários. Durante os primeiros anos, o ~nico medicamento dis-
tribuído aos doentes era uma poção de quinmo. 
A passagem da ColOnia Penal de Cabo Verde para o Ministério 

da Jusuça não pôs termo às irregularidades que vmham sendo pra-
ticadas, conforme verificamos pelos factos de que temos conheci-
mento, e  a que fazemos uma breve referência. Isto nos leva a recla-
mar de Vossa Excelência, em nome dos mais elementares princípios 
do direito e da moral, da própria dignidade do poder, que mande 
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opinião pública se da Comissão de Inquérito não fizerem parte dele-
gados nossos e isto solicitamos expressamente de Vossa Excelência, 
atenta a importância do assunto. '· 
Julgamos que um Inquérito seriamente conduzido será a Unica 

maneira de se pôr termo, de uma vez para sempre, à prática de se 
aplicar aos presos politicas um re~ime prisional mats violentO, e 
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bem formadas. 
Dirigimo-nos a Vossa Excelência ·na certeza de que a gravidade 

dos factos que apontamos e de outros que porventura se tenham 
passado não permite uma atitude passiva do Ministro da Justiça. 
porque teria o significado de uma tácita aprovação e serviria dé 
mcitamemo à prâuca de novas irregularidades, equivalentes ou pio-
res. E porque entendemos que a simples existência dessa ColOnia 
Penal é uma ameaça permanente que pesa sobre os cidadãos portu-
guesas, continuamos a pugnar por que seja extinta. 

A Bem da Nação. 

Lisboa, 19 de Fevereiro de 1947. 

). M. N. Norton d• Matos 
Presidente da Junta Consulti,·a 

A11tónioS6rgio 
Vice-Presidente da Junm Consultiva 

Da Comissão Central : · 
(Seguem as assinaturas) 
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