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Parq o centrmde reeducq9q
so se Yqi depois de
,{lrlss
inrlgqdoe condencdo
,

ANTONIO SOUTO - le falarmos
de c€ntros prlslonais' nio fol leita
qualquer reler6ncia aos cenlros de
reeducagio. O que ss passa ai?

estrutura e, nesse caso, qual a estrutura. De imediato, porern, tenros de
avangar para a uniforrnrzagdo.
A. S. - Nesle monrcnto, os centros de reeducagio ainda depenciem
lsto resulta do Minist6rio do lnterior. Quando do
MARIO MANGAZE tambdm do tal problema Ce o nosso d e s e n c a d e a m e ndt oa O t e n s i v a
da
sistem3 prisional n6o,estar -uniticaoo. Legalidade o lacto de o Mlnis.6rio da
Continuamos a falar de GQntIog de Justiga estar afaslado, alheado, desreeducagSo,rna$,na minha opini6s cie- ligado do que se passava nos cen'.ros
vemos interrogarmo.nos:existem cen' de reeducaeio foi um dos factores
tros de reeducagdo e outra coisa que que se apurou como causador das
n6o 6 de reeducaeSo?Afinal de contas ilegalidades eu€ enlio foram deteclao que 6 que pretendemoscom o inter' das e clenunciadas"E foram denuncianamento de pessoas condenadag nos das porque houve uma Intervenqio
estabe!ecimentosprisionais?
pessoal do Chefe do Estado e n6o porPenso que todos os estabelecimen. que os 6rg6os zeladoresda legalidacle
tos prisionais est6o virados para a
tirresgem tntercedido. Neste momenlo
reeducagSodos delinquentes,dos cri' ainda perdura tssa situagio ou ter6o
rninosos.
os cenlros de reeducag6o algo a ver
Acho que ia € tempo de comegar' com a Justiga de modo a que os fis':ma
terminologi'aade' calizadores pos$am ter um maior con'
mos a utilizar
quada, falando talvez de esiabeleci' trolo?
mentos prrsionais e depots falar em
M. M, - Houveavangos.Houve um
centros de detengSo, em centros cjo cerio crescimentoqualitativoquer da
cumprimento Ce penas Que poder6o parte cio i';'iinisi6riodo lnterior, quer
ser centios prisionais, centros semi- da nossn pai'te,mas, oara ser sincero,
-abertos,ou fechedos,etc... N6o acho
acho que ainda h6 muito a fazer.
que seja correcto falaree de um deEssa forrna Ce articulagdo, essa
terminado tipo de estabelecimentopri- forma de relacionamenton6o esti ainsional a que especialmentese desig;na da devid,',inenieinsritucicnalizada.A
de centro de reeducaqdo. 5e conti- nivel central, a nivel da Direcgdo Nanuarrnos a pronunciar-nos nestes ter. cioiial rlirs Prrsips e cig Serviqo hlamos estaremc$ talvez a fugir ao que
cinnal ci* Foedu"rgdr: cic Minist6rio
pretendemos quando dizemos que em
cio lnterior t6rn slrio levadas a cabo
todos os nossos estabelecimentospri- algurnas ac36e3 corr. vista a estreitarsionais se deve efectuar a transforma- -se este relacionamento"
q6o do homem, se deve reeducar o
Foi recentementecriada uma briga.
criminoso,tornando-oum elementottil
cla conjunts elle se deslocouaos cen.
sociedade.
a
tros de reeducagSo,para se eertificar
A. S. - Al6m di$so, pelo que hi
da situacfrode todos as cidaddcs que
pouco referiu, uma das melhores ex- s e e n c o n i r a m
16.
peri€ncias de reeducagio est6 hoio
lsto tinha a ver tamb6m ccm a
na codeia da MachaYa.
que os Trlbunaistinham,
D!'eocupaqiio
M. M. * Exactamente.
relatirramentg
ao conirclo das pessoas
A. S. - Mas como su?ge esta dique se encontr'avamnos centros de
ferenea de nomes?
ree,":!ucagdo.
Eniao tivenros que criar
M. M, - lsto deve-se d tal ques- uma brigada conjunta que foi realizar
tao fundamentala que me referi: a
um trabalho bastantebom.
inexistdncia de um sistema prisional
Devo no entanto dizer que ao lonu .ificado Temos estabelecimentosde- ,
go desse irabalho foram detectadas
pendentes de distintas instituig6escom
situaQ6esde ilegalidade graves. Por
as suas regras pr6prias. Hd os do
SNASP p?ra os detidos de ordem po- isso n6s n6o nodernos continuaf a aclitica: os que esi6o sob a adrnirristra- tr:ar Cesta maneira. Ternos que instig5o do Minist6rio do Interior, os di- tucionalizar este relacionamento. F,
tos centros de reeducag6o e depois acima .de tudo, fazet com gu: o llios do Ministdrio da Justi0a, que sfio nistdrio Prlrblicoassuma de facto o paJ::ricus lhe cabe no controlo da legaas cadeias e centros prisionals.
Temos por isso cle criar urrr sisle- lidade.
EstGVampesSoasa cumoril penas
ma eue mesmo ndo sendo unificado,
no sentido cie que estejs clependente nos cenlros cle reeducagdo do Minisde ur':.las6 estrutura. ciev* ser pelo t6rlo do Interir:r. onde o agente do
rnenos uniforme. Depois p:cder{arnos !'4inisl6irr niihl;co rrfrc nodia entrar.
E ndo entiava! g p1:c:s3ario,portanto,
ver se deveriam ficar com unra sd

voltarmosa dizer que ao MinistdrioPublico devem ser-lire cados os instrumentos necessdriospara que, efectivarnente. possa ir 15visiiar tddos os estai:elecirnentosprisionais, €rf em pariicular neste caso. os centros de reeduca66o, para ai exercer o controlo
da legalidade. E necessdrrioque nos
criemos protocolosde articulagaocom
o Minist6rio do Interior, relaiivoS,por
exemplo, a mecanismosforrnais da entrega de reclusoscondenadosao cumprimento das penas nos centros cie
reeducag6o.
Tudo isto ainda nicl esta devidantente solidificado,o que existe funciona de uma {orma esporiidica.Nos
precisamos,portanto,de avangar p?ra
uffi relacionamentobasiante instituc;r;,nalizadr:, que possa criar condiB6es
para que todos os cidadSos que $e
encontram nesses centros de reeducag6o e, em geral, am todos os estabelecimentos prisionais, se sintant
em ccndigoesde a qualquer momento
poderern contar com a qarantia rjos
seus iireitos.
ABDUL CARIMO ISSA - O Conselho CoorcjenaCorrecomenclouque a
acqfro do t'.,tinist6rioP0blico iamb6rn
se deve fazer sentir nestes centros,
que ndo esrio neste momento h ordem do Ministdrioda Justiga.
Recomendouainda que esta acg6o
deve ser articulaoa com o Ministerio
do Interior para se enconti'arein rnecanismos de como controlar o$ centros de reeducaQSo.
A partir dai a Questdo da seleseeo, isto 6, quem vai .oara unn ou
outro sitio, depois de julgado e condenado 6 um mecanismoque ndo conhego, e assunto Co ciominio da DirecASo de Pris6es rnas o importante
e que nenhum ciciaddopode ser canalizado para um centro de reeciucacSo
sem que tenha sido iulgado e condenado. lsto j6 6 um passo muito importanie, porque nds sabemog eu€ ?ntigamente as pessoas eram canalizadas gara cs centros de reeducagdo,
muitas delas sem que tivessem sido
julgadas. Eram rnedidas'tomadas por
ai, que n6o passavam pelo Tribuna!,
ndo eram condenadas, erarn simplesmente metidas nos campos de reeducag5o.
Hoje, s6 podem entrar no cannpo
de reeducaeio pessoas lulgadas G cotldenadas,

