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lias rnasmor:r.a.s r;alazaristas,desde o l ongínquo Campo de M.or.te Lenta do 
Tar.:r::afal,passando por :Peniche,caxias e Aljube,até h Penitenciária de Lif?boa, 
etc. ,enc ontran-se centenas dos melhores filhus e fi:Lhas do nosso povo. Estas 
centenas de ho;nens e de..:;· mulheres de todas as regi'i'Sen do :país,encontram--se .,pr e 
sos pel o únic o crime de desejarem pa:ra. a. sua Pât:ria un1 regime democrático,pol:-
luta.rem no r melhores condinões à e vida. ·na.ra o pov:) portugt.1é's, po:r uma\ poli ti c& 

~~i~~ãl:~~-:-;-~-;;4'-'--;-:-~:~fl:oh~fiH-~~~~~-------- --~-----~-------·-- ----···-----------------
')Olitica anti--nacional da camarilha sala.zarist;a.. 
"'---~hã'XOiõ'õS-·p:r:i.-STcllél'r-õS-ãllfi::-:raScTST'ãs- -eS'tão suOmetidos a u11 ree;ime de-
Sl::.t.nano e a:rbit:ráriojte:rminam as s•1.as penas e continuare presos durante anosJ o 
rancho gue lhes é fu:r:necido além de j_nsuficiente é int-cagá.vel;a a.s::Jistência 
•t1édica e fe.rmacÉhltica. é quási J.ne:.cistente;a hijiene é qu6.si desconhecida na. 
•.miaria da.s pris0e:J~os presos são ~erseguidos , maltra.ta.dos e pJ.'ovocados a todo 
; momento ·.,elos ca:ccel·eircR .ff.l.scistas. 

No IJ:l~RltAFI!L a t!lorte e-~preita dià.ria.mente algumas dezenas dos melhores 
~~ omba.tenlã"S".PelÜ democxa.cia e pela Paz,alguns dos quais espanhoiS<·E!lcontram 
.;e ali homens cotn as pena.s ~.:;(:;:.'.2.i~:;das há já vários anos,como José Viegcw~JoSo 
t{od rigues,i,nt6nia li'ranco da Trindade,.4mér i c o Fernandes,;;,ilvério Mateus,José 
Hamos,etc:.,todos com q·LuÍsi 15 anos seguidos de prisão1excepto Fn2Ylco da Trin · 
da.de que tem qu3.si 18 anos(! 1! )de prisão e H o TAHH.A.F.AL encontram--se yuá.si 3 
dezenas de heroicos rna!"inheiros da. revolta de 6 de Setembro de l)l;'16~:i?a.ra o 
:.J!a1·rafal foi enviado r:eceEtemente o heroico democrata, membro do P·~C.P. ,Gui -
lhetme da Costa Ca.:n·alho.Para o Ta:r!'afal;prepa:ru·~se a camarilha. sala.za.-rista.1 
para envi_ar os grandes. patriotas e dirgentes da. alasse opexáxia portuguesa, 
.Alvaro Cunhal 1 A:ili.t~.o ftibeiro,1·ra.ncisco Miguel e José ~!a.rtins,qne a nã0 ser 
ev-itado lJela luta do nosso povo: significará umB autGrrCioa. oonde11açi1o ~ morte, 
longe das vistas do povo portug•l~·s .. 

O clima ir1hÓspi to~ os ~,;rabal.hos forçados, o rancho intragável e insu:êicien 
~e ~ n de ficientissiro1a. assisté'ncia médica e farma.oe·IJ:Gica! os H ca.st:i.gosil na cele-·-
bérrimu \1i!'rigidein\11,os malJ.s tratos fisicos e mo:rais~etc~,tP.m causado amor-
e a.. mui tos • 

.. §..~_.q, . .Jl.9_V_9~1..~!'!.?.'P~?-·~~-E'~-h-~~.~-j ove_!}_~J _n~o __ ~;:.}_e~::~-~! . .'\~r:- _:~;-r?.
:istJ.vel mov:Lrue,lto de solidariedade ma.tel'i<ii. e moral a.os p:r.eoosH se nt:.o in"ten·-

-~~~~-~~Ã§f~_;ir~~!~It-~~;-fe~!{~r~f~~~i~~~~j~~~~~~~~z~~~gft~~~---· 
_r_E que ~li~~s-~1!?X~&~ .. J. 

Em Peniche os presossentre os quais o g1:andc pa:~r.iota. li1rélnoQsc o Migu.el, 
:stão S"'.igeitõS-às mais bestiais perr.:;eguiç'6eso0 direc"Lor~tcr~ent e .f.;fonso Neves,. 
·:wutém os presos num autêntico regime de forueoDssde iJá te:!lpos qa6-ÕS--prosõ.S-
.... e _alimentam quási exclusivamente à sua ct..:~ta_; cs"to. :ütuaç5.o não se podel.'á 

tt~~~~~!~!lijj~~:~~t}i~~ilik~~~-
ll~O c.cor:rerem com a sua. solldariedad8 mat~:.ti3.l ~os e:tesou do Perd.crtG! 
----Odir e c tõi:-JaCffisõ NeveBe-üiD~-âüt&llii ict1-l8dr·u:o-·Jf(;Ubâ --o-(iV:ê--G -deS"'tTnado 
2.on P.~esos para--riéSõõiataS-eGCãnciãiõSã-s--:-mra·-forií€"co sa.bão aos presos ne1u ba-
cias. pa:ra se la.varem.Há dias exigiu que o forno cedo r da carne lhe assinasse 
uma. :req1il.inição falsa de 500 quile;~ de c<:H21G~ oa _p:res0:..: paeo.m o sabã.o e as b a-
cLJs_,.não o.)mcrem a oa xne cuo o Estado gac;ou ·Õ-o-6--·õêrírihSTr·a--·ão·-põVõeDSI: 

.rm~JI~-~-~f~Oji~_ Nê-vq~~~~tF.i~~~~ri~:-~~tlJiaYG .I3(~~(~::0.~~-E~?~.I:~.Ê:?~~~~~--· 
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A. ca:rne fornecida. é sGmpre fa.cturada eomo sendo de prli.meira,quando na 
realidade é quási s6 assos.A. cozinha é sórdida.  e  a comida nela11cozinhada.u 
i1ão ·podando ser ingerida pelos pres.os por ser intragaVel, serve para alimen-
tar as galinhas do director .Afonso Neves.Este cavalheir o sem escrúpulos em-
bolsa. tambem o dinheiro destina.do hs obra.s,enquanto a sala. de visitas con-
tinua cheia de buracos e chove dentro da.s velhissima.s e anti-higiénicas c a-
sernas quG se1vem de habitaç~o aos presos. 

!_sta2_i..!_l.i~<?..~~~-<JE.§_ ~~~~-ª-e~9!~:!.~~1_q_u_c __ ~_od.~~-~_.!:~~~~--!:~.sta.s 
com a.s famílias dos presos 1: cabe2.E:J_exijam uma sindi~.ncia. r1gorosa, aos ~ 
ao-Cflre c t Õi"-Ã~fó:rlS o Ne ve8.-~--- -----------··--··· -·· ~- ---~·--· - ·---------
---EàlCa~iãs-gõVGniã.·-o-.iia.me r portugu.€s, capi tã.o Jo~.o da Silva, responsável 
directõP6iã morte de vários presos no Tarra.fal.Estc facínora consciente 
submete-os presos a um a.ut€ntioo regime de fome,g;nr.<fce perseguições arbitrá.-
ria.R, obriga. os presos a trabalhar mesmo sem tereml julgados e os 11castigosH 
~lã.o teem conto. 
No !_l~j_l:!'e_e__d~_.ki.~~a--~~-..P_!'..~ão_A_o_J_o_!_!?, são os dois antros onde domina 

lirectamente o bando dP assassinos da. PIDE.No .A.ljube da Lisboa. o almôço é 
·:;odos os dias composto por um simples prato de sopa,na maioria das vezes,con: 
:üffi bocados de pão a boiarem. 

l'la Penitenciária_ de Lisboa encontram--se os dirigentes queridos da classc-
1_oe rá.rTãPõXtUgUé-Sa~,AiVãrõCünhal e Militão Ribeiro,searetá.rios do p.,c~P · J 
clsim como Joeé Ma.rtills-1-d"ã-DireõÇifõ'Oêütra.l do P . c . p . e Ant6nio Lopes,condo 
J•8-llos a um "fe"r"õZ·-_fSOi~IDento ,vi gia.dos 1,.-vli.ê')a dia e noitm ,nã~ob-Stante se te 
~cm já passado u meses desde a sua prisão e de seus processos t erem· já dadO 
entrada no tribunal. 

Q~!_P_D..9.~!..~§._p_o~~~ses ~ .li_q__m~~~lheres_.!!_.f_9_y_ensJ_ 

Urge intensificar os esforços de todos na luta. pela AMNISTIA total pa.ra 
os pre-so&-]::)oJ.itie·osiQue per tada. a -pa.:rte se consti tua.tn ma.:is e mais Comissões 
2RÚ-·.AMNISTIA, pa-ra dirigirem e coordenarem a luta pPla. liberta.çã.o de todos  o c 
presos politicas. 
Urge reforçar a luta pela Extinção do Campo de Concentração do Tarrafall 

~rc;e esta.1· vegila.ntes contra o envio de mais presos para t:lste maldi to campo 
a.e Morte Lenta ! 
Urge intensificar a solid ~\,riedade material e mor a l a. todos os presos po-
liticos,exigindo que seja permitida a visita. aos p r ç sos a. todas as pessoas 
que o desejem fazer! 
Protes t a i por todos os processos ao vosso alcance,contra. os maus tra.tos , 

as perseGUições e as provocações de q_ue sã.o vitimas os presos em todas as 
9risões salaearista.sl . 
Exigi uma sindicânci a rigorosa aos actos dddirector d9 Forte de Peniche, 

tenent e Afonso Nevesl 

Intensificai a. luta pela JJINISTIA 

Refoxçai a solidari edade material e moral aor:: prosas 
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