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\ ESPÓLIO PINTO Q~At.Til!! 

l~ ~ . ~) 

l.!OVrm:1'?0 NAOICllJ.L llEb:CCRATICO 

S enhor Pre3idente de Censelho 

Exce ~encia 

O I>roblema 'tio tratament o infligido El.rls :nre~o ~ tem oon.etituido 
uma preocupaÇão constante dos Demo~ra:': e.a Portugu<1ses. 

Em re:presentaçõee""ou simples telP.grt.mas dirigidos a entida.O.ee 
o:fi9iais, em intervençõée public as, em doouro.entos, sempre os Democre;.tr.s 
teem chamado a atenção doa poderes publicoa·para a urgencia de pôr fim 
à prli.tica de I"&Ue tratos por part~ da Policia Politica e de procedetCo!l-
tra os reepon·,aveia por tais violencia.s. 

Em inumeras audienciae dos Tribunais Pleórrios de Lisboa e Porto, 
reue, testemunhas e advogados relataram oaeoe concreto~ que mostram g 

qrau de arbitrariedade e deshumanidade a que pode chegar o tra.tamento 
dos preeoe politicas, agravado ainda por continuar a existir a Colonia 
Penal de Cabo Verde (ca~po de Concentração do Tarrafal), __ 

factos recentes e do dominio publico tornam ainda mais instante a 
necessidade de uma resolução cabal deste I>roblema. 

Porto, 

Com efeito, em notas ofiçio·f-!118 foram referidas: 

-a morte de l.!ilitão Bessa Ribeiro 

-a morte de Josá Moreira 

- o enlouquecimento de Joa~ Augusto da Silva :Ma:rt:i.nf'. 

Posteriormente soubemos de outro facto da extrer~ ~r~v~dcd~: 

- a morte de Wencesla.u Ramos ooorrida na sede dP. n .. T .n.E. do 

Em carta dirigida ao di:r.:otor do jornal 11A VOZ11
, - e j1\r.t.r. por 

cópia,ao prc•eeso ineta.ura.do C"Ontra a Comiesão Centra~ do !!o-r1r:.er::~o 
Na c i anal Demot~rát 1•• -respondendo ao artigo de fundo int:!.t ·.:.l('.~C nlLs-
ele.re •imentoe tportunos -A morte d.e Militão Ribeii·('O, a s'i.iÍrl.Q t:P P.l:r!l. ... 
ro Cunhal, o proceeeo deCaimb:»a e as e.otividade3 do Mcvi:Je~/t.~ l:M..it-
na l Demoerátiae", já indioavamos a s medidas inâispensávei3 pa=a en-
frentar • problema: 

-ouspensão toe Directores da P.I.D.E. a amplo inquérito pul>li ... 

A re:spnata que oontém estas tsugestües •hegou a 15er eomplll':lt:J. pa-
ra ser publieada ~ ee o não foi t deve-se isso apenas à cir~u:le-f;c~."!(J~.a 
de ter eido certada, em 27 do Fevereiro ultim•-.~ p13l.l'\ ac..I"issd:o diJ Cen-
sura, eomo conota de douto despache yroferidc pe~o Exmo.Juiz do lG 
J'tliz• Criminal da. Cemaree. de Lisboa a fôllias 22 dos a."ltos do prt:a~sso 
Nl:l 13,Q7Q/C.

1 
dé 1950, em que foram ~equerentes Prof .. Ruy Iuiz Gomes, 

Enga Vir~ini~ Mcure e ee d~is ~rimei~1e signatários e a~guid' ~dro 
C urre ia. Ma-rque c ., direot lr t\..:l.qt,.E;;·).& j C'T:.1 ~.~ol. 

:Perante eeta attua.ção, flf! r:ign•:l;.á;r:!.•u51 uean1~ &.o ti:r:eite que 
lhas' garantido J:BJ.c N O l8 do f.:rt• ioO ,\., Uonotituição ~ollt ioa O.a 
Rei>ubl.iea Pertu.guesaot vêm rekreeen'\D.l' pa::-a. Q.t:.e; 

1 ~Se proeeda a um amplo inqué:ri\o,à c~t~ç~o da P.l.D.R. a que 
so tê a maio" publioidada; . 

2 -~o se inquérit o eej a dirigi'• pelo S~rremo Tribunal~· Justiça; 
3 .. Sejam ohamadoe a deper as a.utorid:ldrl.L ~ reeptnaâ.veis e ee Jre-

eoe I>Olitioos i -
4 -Sejam publioados editli• c onvidando a depor todos •• cidadãos 

portu~uesem ~ue • queiram f~zer; 
-Se pro•eda. criminalmente oJntra. os responsÁveie pelos maus 
tratos inflingidoo ao o presos politioos; 

Lisboa, 19 da Junho de 1951 
Me.ria La.mao José Morgado

4 
Albertin.& Mac»edo,A:C'eesa Feie 
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Senhor Presi~ente do Conselho 

Excelência: 

·Os signatários, membros da Comi•sRo Central do MOV:::MEN'!'O NA-
CIONAL DEMOCRATICO, têm conhecimento de que, no dia 19 do c.O>·-~onte , 
foram detidos pela Policia Internacional e de Defesa do Es~ado, os 
seus companheiroS nessa Comiesao Professor R11y Luis Gomes e Engenhei-
ra Virginia Moura. · 

~ nossa profunda oonvicçRo que n&o há qualquer razQo justi~ 
fi~àttva da pristlo doe nossos companheiros que t~o nobremente se tê~ 
distinguido ·na luta legal do Povo Portugnês pela conquista das liber-
dades fundamentais, 

· · . Ainda há bem pouco tempo, no dia 27 de Abrl:l, o Profe"ssor 
Ruy Luis Gomes e  a Engenhéira Virginia Moura foram vitimas de brutal· 
agressao por parte de uma fôrça combinada da P.S,P, e da P.I.D.E • 

. ..,.. J)iri·gimos entao a V.Exª, uma representaçao em que mar-ifostá-
vamos a nossa repulsa pela prática de tais métodos, tao usados sob 
os regimes nazi-fascistas, hoje desacredi tS.dos em todo o IWnd.o. Re-
clamávamos aipda fôsse dada pÚblica reparaçao aos agredidos e f3ssem 
ex_emplarmente castigados os reeponeá"feis por @ase atentado. 

Nft.o r"espondeu V.Exa. à nossa justa reclamaçEto, a nAo·ser que 
~e -Prisões daqueles valorosos combatentes democratas constituam a 
resposta de v. Ex~., primeiro responsável pela actuaç§o das autorida-
des governamentais. 

O Povo Português sabe que vive sob um regime em decompostçn:a·, 
onde sao posai veis, por um lado inumeros escandalos financeil~os em 
que se acham comprometidos personalidades. em ef'idencia na actual si-
tuaça:o politica, por outro lado atentados constantes contra a ~l~e~
dade e consciencia c1vicas, perpetrados pelos sustentáculos ga~:·e _"'n.:t
mentais na pessoa de cidadS.oe honestos que dedicam a sua _vi~u à J::a-
sa do Povo e do Engrandecimento da Pátria. 

E porque sabe isso, cada nova manifestaçtto das Policias do 
Governo Contra os direi tos da Pessoa. Humana, interpreta-a o .. po~ro, 
nS:o como wn sintoma de .. f8rça e estabilidade do regime mas CtliP O um 
sinal da sua fraqueza e desagregaçtto ~ pois é um facto histórico : 
que todo· o regim·e que desrespeita as_P.r6prias leia que cria está ·. 
1 rremedia velment e condenado. 

Beribor Presidente do o onselho: · 
Os .signatários, c8ncios de que interpretam o·a sentim"entos 

dos verr\tl1e 1.ro~::~ Democratas Portugueses, levantâm a sua voz contra 
a pris~o dos patriotas Profes9or Ruy Luis Gemes e Engenheira Virgi-
n~~~Moura e reclamam a sua imediata libertaçao. 

Lisboa, 20 de Junho de 1950 

MARIA LAMAS 
JOSJ': MORGADO 

ALBERTINO MACEDO 

,_ F=~OSA FET'l 

·-----,---:----,.,-~---t\-.-ld"""""'~-N:li:~-~~n.} ---

''--.... '"'l de· o""'tom di~ 21 forlim novamente. deti-
All 7 e meia da+ m9;~ !a' I L E. :::?ln~ ... o !=Jc3ro.s=, G Pro .:!'e ~sor RL"l 

dos no P1:;,rc8 a. pel?}~e.~n: -~.,.é a -~-~tr.~tt;, Cdntr a l do M.N..D. Q a Engenheira 
·LUIS GO '11!.1 'u&"a.~""' ~a"'''n.e , u-... ... • ~ ·• .. , . 

VIRGINIA MO • .. Ll:sbo•, 22. de, Ju:-"o-cln J 9~0 
A ComtssJionCentrl:il E:<P. ~ut~.7~ ê.o ::-: :~,,~,9nto iL3oional De:Jod)•:.!t'f.co 

JOSJl MORG•.D0, 


