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Desde há quase 50 anos que o governo português cananda ilegitimamente os

destinos do País, ao se:rv;j,ço das grandes empresas e da banca, contra os interes
ses da :smagadora maioria dos portugueses.
Foi este governo, ontem c001 Salazar, hoje can Caetano, que fez de Portugal o país maís atrasado da Euror~ e o único que teimosarrente recusa aos povos

africanos o direito à liberdade, à paz e ã independência, mantendo uma criminosa guena em Angola, Moça'llbique e Guiné-Bissau, contra a vontade do nosso Povo.
e de todos os Povos do Mundo.

O c1·escente aumento do custo de vida, tem vindo a provocar um descontenta
mente cada vez m~ior de largas camarlas da população, que, em cada dia que passã
mais reco:nheçe que nãtJ € este o governo que lhe in.teressa . Ora, o governo que
r4io tem c a~io da população sé pelo te:rror e pela repressão se con.seg->Je lM.:nter
no pot.!.er. Só tentando manter calados aq1..-eles qut~ legitin~<L'iltm te protestam contra
a;. difíceis condições de vida CO.llS•::g..;e ir-se aguentando.· No nosso pa.Ís o regime
r..iio f~e à regra e desde sempre tem usfldo a repressão como Ull'.a arma para ma.tJ.ter
no silencio os protestos dos-portugueses , enviando para as prisões aqueles que
mais se distinguem nesse coabate.
Com efeito, muitos milhares de portugueses honestos têm siàó barbaramente
torturados nas masmorras da · PIDEjDGS. Não :raras vezes a fe:rocidade das torturas
e a falta de assistência médica provoca a morte dos ailti-fascistas Eresos, caoo
aconteceu com Bento Go.r.çalves, Alfredo Cal deira, Militão Ribeiro, Mario Caste lhano, Guílhenne de Carvalho e tantos vt:tr os, ou arr<>..stam pertt.Tbaçêe~ _psíqui cns tão ;uaves que os presos têm de ser internados em hospitai s psiquiátricos ,
camo Jose Gouveia, Dionísio Jardim, Arrf;a.-.,do Cerqueira , etc .. M:osmo fora das pri
s ões os agentes repres sivos do goven1o têm perseguido e assassinado, por vezes
a tiro, outros anti-fa..c;cistas cotro Cata!·ina Euf émia, Dias Coelho, AJ.ex.mdre Fer
reim, HU!P.bex-to Delgado , Ribeiro Santos . e t c. .
.A.p~sar de Ma:rr.:.elo Caetano, descara&:mente, dizer na.s suas "convers :ots
an'
família" e entrevist as diversas., que em Port'.:ga.l se não fazem prisões por delitos de opinião, e que nã,o se pratic;w tortunts, o povo s abe que ele mente.
Na
verdad.e, desde que l:.ã cinco anos foi nomeado r~ua continuar s. "obra" de Salazar
passs.r·am pelã.s cadeias da PIDE/OOS 1ru0is de r;iil presos, cujo único "c1·ime" foi o
de denunciar a polÍtica anti- P.acional do regime fascista. Por ouEro lado,as tor
turas utilizadas pela polÍcia política vão desde o espancamento a tortura de s.2_
no (em que a polícia rna.."!tém o preso sem donrtir durante dias e :noites seguidas •
l!'.!fitas vezes sem c deixa1· sentar) , pa.ssa11do por múl típlas outras fom,a~ de vio}.er:.::icJ f ís ica e psíquica visando arüquHar o preso e obter as in.fonnaç-c,es pre ter,didas. No entan.t o, as torturas dos agentes repressivos do regime encontram
pela frente a resistência heróica dos am:í -fascistas p1·esos, jamais conse~i.ndo
destruir a vontade inabalável de se prosse~r..lir na luta por melhores condiçoes
de vida para os portugueses.
·
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Recent:emente, crnJ o agravamento da crise do regilr.e e cOO! o seu progressi isolamento , a repressão tem sido partículannente agravada, c~110 tentat iva de

t r avar o que é irreversível: um processo que conduz, necessaria'llente ,
do regime fascista .

ã

queda

Casos de torturas C(,l!lO o de António Gervásio (espancamento e tortura de .
sono), Fernando Víc:ente (impedidc de dormir durante 31 dias), Carlos Costa (ter
tura de. sono e espancamento), . Pedro Soares (selváticos espancamentos can chic:o-=
te}, HoTâcio ·Rufj.no (tortura de sono e espancamento), e, mais recentemente ·, Pal
ma Inácio (tortura de sono acai,panha.da de brutais espancamentos .que lhe. ori.na :'
ram estado de; cana), Luis J,k,)ita, ~x-pá.Ji·~ . ~Jê .t~ l'ii(,Jc e~~~~ado q_ue,:r:uit~) t t+'W
po depois, ainda conservava '.:! corpo t.odo negro),. ?-.\mo Teotonio Pereira (torturã
de sono e espancamento), João Resende (espancamento durante vários dias segui dos e tortura de· sono), Artur Lino (10 dias seguidos sem o deixarem dorm.ir ,acan
panhados de violentos espancamentos). Citatros ainda Mário Rodrigués, candidatopor Aveiro nas Últ:imas "eleições", alvo de tort~a de sono, e, ainda, dois demo
cratas dó distrito de Setúbal, Adilo Costa (candidato rejeitado pelo Governo nas Últimas "eleições"), que foram presos can base em discursos proferidos du rante as COllle!rorações do 31 de Janeiro, em sessões legalmente autorizadas.
e
tão duramente torturados que o Últirno apresentou, m.una das visitas coo, a famí
lia, duas costelas fract~.~tadas (resultado dos pontapés qQS e&entes da P1DE/1JGS}
receando-se pela fractura da coltma vertebral e palfl\litia de- ~· d!>S braços.
Entretanto, outros democratas permanecam hã lçngos ~ enc~.WCerados no
Forte de Peniche, alguns" dos quais
débeis oonôk ões de saGde. Tal é o caso ,
entre outros, de Dias Lourenço, José Magro, RngériÕ de Carvalho , Ângelo Velósó,
Dinis Miranda, etc..
·
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Todos eles merecem a nossa admiração e o nosso r espeito. Coratosos l utado
res ;:xrr uma vida melhor para os po-ctuguese.s, ã. causa da liberdade tem d.~icadoo meihor ela sua v1~··
O M:lvimento ~râtico, prestm'.do-lhes a sua mais profunda homenagem , e:::
que a melh9.r. forma de apoiar todos aqueles que caem nas garras da IDE 1 ·
DGS e çontinuar, se~a·àe~falecimentos, a luta pela resolução dos problemas fu~.d!
mentais do ·povo portugues.
tend~

Una vida ll\elhor para os por t ugueses sõ será col'\seguida com o Hm da pol ítica de terror do governo que nos- oprime há quase cinquenta anos:- Ã medida que
enfraquece, que o seu isolamento é maior , que c apoio é cada vez meiJOT , isto é ,
ao mesmo tempo que, o regime conta com Tfcn(lS ac~~-,nh~tes, ~nt'- ~ 'í'çpn'lssiio
de l.lll8. forma nunca antes atingida. O despre:!O pela vi&. dos p.r~sQ.s é t.Qti!L As
formas de repressão progressivament e ll'.ais refinatbcs. Os t;;.,~t;$ derrccditicos
ah'O àas pol ícias do regime ca.da vez. rr;ais ~os.

A den\incía das prisões e das tortu:rns, a luta pela likl-tação total das
presos políticos são objectivos permanentes de t~...cs os der.-octatas.
·
Não será o re~:L-ne que concederá a:..:; liben'lades oue os portu(,'1Jeses exl.gêm.
Isso s~ria a sua propria ll!Qrte. A libertação do povo 'português terá de ser
:;
sua PTOPl'ia obra.

OJNTRA AS TORTUAAS
POR lM.<\ N>lPLA At>NIS'riA

PELA LIBERI'AÇÃO TOTAL DE TOOOS OS PRESOS POL'l'TICOS
PElA EXTINÇÃO DA PIDE/nGS

Can:issão Derrocrãtica do Distrito de AVei ro - Movirr,ento Democrãtic~ do Distrito
de Castelo Branco - ».Jvimento Democrático de Coimbra - iltwi1r.ento Demo;;:riiti co
do Distrito de Ilvora - CDE do Distri to de Leirif, - !·IDilimen!o CliE de Lisboa Movimento De!oocrático do Porto - Movimento Delllf.~C rático de S:mtaréro - l'obv:U1mrro
Denocrâtíco do Distrito de Setúbal -Movimento Democl'át.ico do Di.s trito de Viana do Castel o - Coorissão Detnocrática .de. Viseu

" ill1A OHQUE STRAÇÃO CIENTIFI CA DE DIVERSAS TÉCNICAS DE
TO.Fi.1'UEA PS ICOLÓGI CA , UTHIZADAS lliA AP ÓS OUTRA E QUE

CULNU!iü\•l , POE NEIO DA TORTURA DO· SOlífO , EM PAROXISNOS
,
;
,.
DE AGOlHA . A POLICIA Pú'LI'.nCil. E.SPERA , ATB QUE A VITIMA1ATIRADA PARA ESTE ? ESADBLO,ASSINE E CONFESSE/ O
·QUE QUER QUE SEJA" •
I
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( Pu bli ' ad o por " The Observer" de 15/7/73.).

