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r f .,n Secretúrio do Psrt,ido n{l { id$de v is i ts ú, tq lílí!+ç,: deiç*s

o 1.o secretárlo do partido na cidade da Belra;, Lou?e!ço J99é Marra, visitou, recentemente,
a Cadeia Central da Beira e o Centro Prislonal dri'Savâne. Esta visita surge na sequência da inten'
Jiniãiãï JJ'õt"nsiu" pela Legatidade, na capital proütncial de Sofala'

Aquele dir igente disse duíante a
visita que a oÍensiva nas cadeias cia
Beirg" será contínua e, Íuturamente' o
trabalho vai ser assegurado e condu-
zido por comissões formadas Por
membros do Partido e Deputados da
Assêmbleia Provincial que devem ser
enviados brevemente.

Tanto no Centro Prisional de Sa'
vane, 'como na Cadela Central da
Beira, o 1.e Secretário constatou a
existência de reclusos corn 18 meses
e mesmo 3 anos de Prisão sem que
tenham beneficiado do julgamento.
Esta situação, além de constituir uma
Ílagrante úiolação dos dire:tos dq ci '
dadão, laz com que as cadeias Íi'
quem superlotadas de prisioneiros, êÍl-

tre homens, mulheres e..;ã[guÍìs me'
noíes.

Todavia. pela delicadeza do as-
sunto, 9 Delegad6 di 'Frrocurad'or cla
República naquele'p-onlo ,dp 'País vai
iniciar nos próximos dias uma veri-
f icação pormenorí2úa .nos'pÍocêssos.
em 

'coordenação 
c€m' o Tribunal e

outras instâncias juíldieãs, por forma
a veriÍicar-se a ëxistênç?a' ou'' não
da ilegalidade. Procederlsç*á: aos de'
úãos "trâmites, con{oirné,"'regem as
leis. :

Nas duas cadeiâs' "ds' vïsiias de
Lourenço Marra, Culminaram com. a
realizaõão de reuniões :corn os reclu-
sos, cúia tónica 'central foi auscultar
a o,pinião e sentimento dos prislonel'

ros sobre possíveis violações da le-
gal idade.

A não observância deste aspecto
por parte das estruturas competentes.
permit iu a detenção de pessoas por
Íalsas acusações, as quais permane-
cem longos meses sob custódia sern
a0 menos conhecerem o motivo da
sua detenção.

O 1.e Secretário classífícou estas
situações como grave$ violações da
legal idade.

- Qgg os julgamenlos s€ íaçam
dentro dos prazos previstos paÍa se
evilarem prisões desnecessárias, mui-
tas Yezes provocadas por íafsas
acusações determinou aquele
membro do Comité Central para €m

segulda adiantar gue não queremos
continuar com pessoas esquecidas
aqui dentro.

Entretanto, o 1.e Secretário do
Part ido na cidade cla Beira, arrunciou
o in íc io  imediato  do ju lgamento e
consequenìe so l tura  daqueles que,  há
cerca de 3 anos aguardam a l iber-
clade mas sem esperanças.

Num contacto com os prisloneìros
da Cadeia Central da Beira, o 1.q Se-
cretárie Íoi informado dos problemas
que abalam o colectivo daquele cen-
tro prisional, na presença do resoec-
t ivo director. A insensibi l idade na re-

solução de tais questões por parte da
direcção foi a razãç sobre a qual
Lourenço Marra chamou a atenção
dos responsáveis da cadeia no sen.
t ido de reverem a situaÇão e incre-
mentar as cond.ções de vida naguele
local.


