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A Tortura  
 

(Por Irene Flunser Pimentel, in Vítimas de Salazar - Estado Novo e Violência 

Política, João Madeira (coordenador), Luís Farinha, Irene, Flunser Pimentel, A 

Esfera dos Livros, 2007, pp. 105-127) 

 

 

«Meia dúzia de safanões a tempo nessas criaturas sinistras.» 

 

Álvaro Cunhal contou que, da primeira vez em que foi preso, nos anos trinta do 

século XX, o colocaram, algemado, no meio de uma roda de agentes, onde foi 

espancado a murro, pontapé, cavalo-marinho e com umas grossas tábuas. 

Depois, deixaram-no cair, imobilizaram-no no solo, descalçaram-lhe os sapatos e 

meias e deram-lhe violentas pancadas nas plantas dos pés. Quando o levantaram, 

obrigaram-no a marchar sobre os pés feridos e inchados, ao mesmo tempo que 

voltaram a espancá-lo. Isto repetiu-se por numerosas vezes, durante largo tempo, 

até que perdeu os sentidos, ficando cinco dias sem praticamente dar acordo de 

si1. 

 

Na sua segunda prisão, em Maio de 1973, José Lamego foi sujeito a 

espancamentos e a dois períodos de “sono”, respectivamente, de sete e de seis 

dias e noites. Detido pela terceira vez, em finais de Janeiro de 1974, foi então 

sujeito a dezasseis dias e noites, ininterruptos, de tortura do “sono”, aos quais se 

sucederam, posteriormente, mais sete dias e, de novo, mais três dias e noites. 

Sofreu ainda seis dias de “estátua”, transformando-se então os seus pés «numas 

bolas enormes, a pele ficava muito fina e sensível e as unhas das mãos 

sangravam». Ao descrever a privação de sono, contou que se tratava da tortura 

«mais sofisticada», pois se ficava «numa apatia geral, com períodos de lucidez» e 

ao «fim de três dias, vinham as alucinações visuais e auditivas»2. 

 

                                                 
1 Arquivo da PIDE/DGS no ANTT, pr. 15786 SR, Álvaro Cunhal «No tribunal fascista» 
2«Dossier 1974 foi há 20 anos», Visão, 21/4/1994, testemunho de José Lamego 
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Ao chegar à Presidência do Conselho de Ministros, em 1932, António de Oliveira 

Salazar considerou desde logo os «inimigos do Estado Novo» como «inimigos da 

Nação», contra os quais e ao serviço da qual – «isto é: a ordem, do interesse 

comum e da justiça para todos» – se podia e devia «usar a força, que realizava, 

neste caso, a legítima defesa da Pátria». (sublinhado do próprio texto do 

«Decálogo»). Ao então jornalista António Ferro, que, nesse mesmo ano, o 

entrevistou, interrogando-o acerca dos maus-tratos, exercidos pela polícia política 

do novo regime, Salazar declarou que se chegara «à conclusão que as pessoas 

maltratadas eram sempre, ou quase sempre temíveis bombistas, que se 

recusavam a confessar, apesar de todas as habilidades da Polícia, onde tinham 

escondido as suas armas criminosas e mortais». Ora, segundo disse o chefe do 

Estado Novo, «só depois de (a polícia) empregar esses meios violentos, é que 

eles se decid(iam) a dizer a verdade», pelo que Salazar perguntou ao seu 

interlocutor, «se a vida de algumas crianças e de algumas pessoas indefesas não 

vale bem, não justifica largamente, meia dúzia de safanões a tempo nessas 

criaturas sinistras ...»3. 

 

Nos anos trinta e quarenta, a Polícia de Vigilância e de Defesa do Estado (PVDE) 

– polícia política do estado Novo, criada em 1933 - utilizou sobretudo as torturas 

físicas e os espancamentos, acompanhados da tortura da “estátua”, em que o 

detido era obrigado a estar de pé ou voltado para a parede, sem a tocar e de 

braços estendidos – a posição de “Cristo” – durante longas horas. Quando o preso 

se deixava cair, os pontapés atingiam-no em todas as partes do corpo. De vez em 

quando, agentes pegavam na cabeça do preso e batiam-na contra a parede. 

 

Os espancamentos, muito utilizados no tempo da PVDE, nunca cessaram, 

posteriormente, sendo aplicados, pela Polícia Internacional de Defesa do Estado 

(PIDE) – criada em 1945 - em elementos das classes sociais mais baixas, nos 

funcionários do PCP e não só. Hermínio Martins afirmou que, se, no passado, «a 

severidade do tratamento era proporcional à posição social e à ideologia (os 

                                                 
3 António Ferro, Salazar. O Homem e a Sua Obra Lisboa, Fernando Pereira Editor, 1982, p. 54 
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operários comunistas eram os tratados da pior maneira), houve nos últimos anos 

do regime «uma aparente igualização»4. Após 1945, o meio de interrogatório 

eleição da PIDE foi a chamada tortura do “sono” – ou seja, a privação de dormir 

durante dias e noites. 

 

Habitualmente, depois de capturado, o preso político era levado, em Lisboa, para 

a sede da PIDE, na Rua António Maria Cardoso, e, depois, para a prisão do Aljube 

ou para o forte de Caxias. À entrada para a cadeia, o preso era despido, revistado, 

sendo-lhe retirados todos os objectos – como óculos e atacadores - com que se 

pudesse suicidar ou localizar no tempo. Não tinha visitas antes dos interrogatórios 

– ou enquanto a polícia as proibisse –, não tinha acesso a livros, nem a papel, 

nem lápis ou caneta. Era a cela, a parede e a espera... 

 

Quando os interrogatórios não eram realizados no próprio Aljube, os presos eram 

conduzidos à noite, para o gabinete nº 70m no 3º andar da sede da PIDE, com 

seis quartos Nas sessões de tortura, participavam todos os agentes, e às vezes 

escriturários, consoante um serviço de escala («turnos») com a duração de quatro 

horas. Antes e durante o interrogatórios, as visitas do médico da PIDE/DGS 

tinham como função assegurar aos torturadores que o preso tinha condições de 

saúde que permitiam a continuação da tortura. 

 

No relato da sua segunda prisão, ocorrida em 1962, Alcino Sousa Ferreira referiu-

se aos novos métodos de tortura usados pela PIDE. Afirmou que, estudando caso 

a caso e aplicando a cada um o processo mais adequado, a PIDE estava então a 

usar tanto as «amabilidades» como o as «violências». No primeiro caso, 

cumprimentava os presos, dizendo-lhes «nós não somos inimigos; todos somos 

homens e podemos por isso entendermo-nos», servia refeições e por vezes café, 

falava da família, «facilita(va)» visitas e tentava fazer compromissos «vantajosos» 

exigindo «pouco» em troca: por exemplo, «você só dá a casa, ou o pseudónimo 

                                                 
4 Hermínio Martins, «O Estado Novo», in Classe, Status e Poder, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 1998, 
p. 43 
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ou uma ligação». No segundo caso, podia haver umas pancadas para começar, 

seguindo-se-lhes, depois, a “estátua”, os insultos, a «pancada à bruta», a recusa 

de visitas e correspondência e a longa incomunicabilidade». Alcino Sousa Ferreira 

acrescentou que a polícia considerava «e com razão que desmoralizar o preso é 

meio caminho andado para o fazer falar». 

 

 
A “estátua” e o “sono” 

 

Ainda segundo dizia Alcino Ferreira, a PIDE utilizava, no início dos anos sessenta, 

a tortura da “estátua” habitualmente no Aljube, onde a polícia se servia de uma 

sala contígua à enfermaria, no último andar, com o chão de fibrocimento e na qual 

eram colocados grossos cobertores nas portas, para abafar o som. De entrada, a 

PIDE insistia para que o preso ficasse de pé, mas se este reagisse, permitia-lhe 

que se sentasse e levantasse, pois o que lhe interessava era o seu esgotamento, 

por falta de sono. Na realidade, segundo acrescentava Alcino, quanto mais à 

vontade o preso ficasse, pior era, dado que a fadiga e as crises nervosas só 

surgiam mais tarde, mas, com consequências mais graves. Em certos casos, 

quando se reagia ou se tentava dormir, entrava a «pancada» e, quando o preso 

estava esgotado, perguntavam: «queres ver-te livre disto? Fala». 

 

Por outro lado, a polícia falava a cada preso, consoante a sua posição no PCP e a 

sua cultura: aos simpatizantes dizia mal dos militantes; a estes rebaixava os 

funcionários e a estes a direcção, dizendo a uns e outros que os outros viviam 

regaladamente, com mulheres, automóveis e boas casas. A cada um, a polícia 

dizia que os outros tinham «falado», pondo na boca dele o que suspeitava ou 

conseguira investigar5. 

 

A “estátua” foi sendo progressivamente abandonada, não só porque o preso podia 

recusar-se a “fazê-la”, atirando-se para o chão, mas também porque era um meio 

                                                 
5 Arquivo da PIDE/DGS no ANTT, pr. 6 GT, Alcino Sousa Ferreira, fl 26, documento encontrado no arquivo 
de Pires Jorge em 26/7/60, da autoria de «Pedro». 
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de tortura esgotava de forma demasiado rápida o detido. Já impedir alguém de 

dormir era mais “fácil”, além de que o sofrimento era mais longo, pois que, no 

“sono”, um detido “aguentava” mais tempo do que na “estátua”. Houve presos, por 

exemplo, que permaneceram durante mais de duas semanas no “sono”, o que era 

impossível na “estátua”. Se a “estátua” implicava o “sono”, esta última tortura, que 

nem sempre implicava a “estátua”, foi o meio de tortura mais utilizado pela 

PIDE/DGS, e temido pelos presos políticos, ao longo dos anos. 

 

Em 1961, Octávio Pato foi impedido de dormir durante onze dias e onze noites, de 

uma vez, e sete dias e sete noites, noutra, com um pequeno intervalo de dois ou 

três dias. Contou que, para impedirem o preso de dormir, os agentes da PIDE 

batiam na janela com uma moeda. Isso fazia «um barulho que parece um tiro» e o 

preso acordava aos sobressaltos, porque «adormecia de pé, mesmo a andar». Ele 

próprio caiu, uma vez, redondamente no chão, o que era uma situação muito 

perigosa, pois que se batesse com a cabeça na ponta duma secretária, o preso 

podia «ter morte imediata»6. 

 

Ainda no seu relatório de 1962, Alcino Ferreira avisou que a PIDE estava a utilizar 

o que os «americanos» chamavam de «interrogatório seguido», eufemismo para a 

tortura do “sono”: vários investigadores revezavam-se, insistindo no mesmo ou 

mesmos pontos, muitas vezes aparentemente insignificantes, durante horas e 

horas em que o impediam de dormir. Embora esse processo ainda não estivesse a 

ser muito usado, por falta de quadros capazes, a PIDE estava «tentando suprir 

essa deficiência com um largo recrutamento de oficiais milicianos para 

investigadores», especializados para cada função. 

 

A polícia política portuguesa começou efectivamente a aperfeiçoar 

“cientificamente” os seus métodos de tortura, a partir do final dos anos cinquenta, 

em contacto com serviços secretos e polícias de outros países, nomeadamente os 

                                                 
6 Miguel Medina, Esboços. Antifascistas relatam as suas experiências nas prisões do fascismo. Entrevistas 
conduzidas por, volume 1, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1999, pp. 189-195, testemunho de Octávio 
Pato 
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norte-americanos. Em 1957, elementos da PIDE assistiram a cursos ministrados 

pela agência norte-americana, Central Intelligence Agency (CIA), que decorreram, 

em Camp Peary, perto de Williamsburg (Virgínia), sob o nome codificado de 

Isolation7. 

 

Depois, no início dos anos sessenta, a CIA realizou diversas experiências sobre a 

«privação sensorial», nos interrogatórios8, nas quais a PIDE se inspirou. Não terá 

sido certamente uma coincidência o facto de a PIDE ter utilizado métodos 

idênticos aos apresentados num Manuel da CIA de 1963, que incluía uma secção 

detalhada sobre "The Coercive Counterintelligence Interrogation of Resistant 

Sources," (interrogatório de contra-inteligência coercivo a fontes resistentes). 

 

Entre as várias «técnicas coercivas», utilizadas de forma combinada, em 

correspondência com a personalidade do preso, contavam-se a «Debilitação», a 

«Dor» e, sobretudo, a «Privação de estímulos sensoriais». Para debilitar o detido, 

sugeria-se o impedimento de dormir e o fornecimento de refeições de forma 

irregular, de modo a desorientar o interrogado e aniquilar a sua vontade de resistir. 

Quanto à dor, infligida do exterior, era por vezes contra-producente, pois podia 

intensificar a vontade de resistência do detido e, por isso, aconselhava-se a optar 

por um tipo de sofrimento que parecia ser aplicado pelo próprio preso. Era, por 

exemplo, o caso da tortura da “estátua”, em que o facto de o indivíduo ser 

obrigado a permanecer de pé dava a ideia que a fonte da dor não era o carrasco, 

mas a própria vítima9. 

 

Na importante secção «Privação de estímulos sensoriais», a CIA aconselhava a 

submissão do prisioneiro ao «isolamento prolongado». Segundo o Manual, «a 

privação de estímulos induz a regressão ao privar o sujeito do contacto com o 

mundo exterior» e, ao dar-se-lhe «estímulos calculados durante o interrogatório» o 

sujeito «regredido» tem tendência pata encarar o interrogador, que vem quebrar 

                                                 
7 José Freire Antunes, Kennedy e Salazar. O Leão e a Raposa, Lisboa, Difusão Cultural, 1991, p. 105 
8 «De um livro da AEEPPA, «A PIDE e os Métodos», Página Um, 25/9/78, pp. 8-10 
9 Idem, ibidem, p. 33 
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esse isolamento, «como uma figura paternal». Daí, resultava a quebra da sua 

resistência10. 

 

 

O isolamento 

 

Em Portugal, a polícia política recorreu aos espancamentos e a outras agressões 

dolorosas, mas também precisamente à privação da mobilidade, na “estátua”, do 

descanso, na “tortura do sono”, e do contacto com o mundo exterior, através do 

isolamento. Muitos detidos pela PIDE/DGS, referiram que, após um período de 

serem sujeitos a violências e à tortura do “sono”, sentiram uma quase felicidade, 

com o retorno à cela e ao isolamento. Mas, depois, consideraram o isolamento 

mais difícil de suportar do que a própria tortura, pois provoca, no indivíduo, um 

sentimento permanente de ameaça sem objecto e uma vivência de 

despersonalização. 

 

No geral, a incomunicabilidade nas cadeias da PIDE/DGS durava à volta de dois 

meses, embora pudesse ir até aos seis meses, com proibição de livros, revistas e 

correspondência. Nessa situação, o silêncio tornava-se insuportável, a imaginação 

enlouquecia o detido e os fantasmas provocavam a perda das referências e a 

destruição da identidade, bem como da vida civilizada. Isolado na cela, apenas 

com os seus pensamentos, o prisioneiro desesperava, ante a expectativa do futuro 

suplício, ficando com uma profunda sensação de vazio e desejando voltar a ver 

qualquer pessoa, mesmo se esta só podia ser o seu carrasco. 

 

Quando o iam buscar à cela, para uma nova sessão de tortura, o preso quase 

experimentava uma sensação de «libertação» e era então que entrava em cena o 

chamado torturador «bom», numa situação onde se tornava fácil ceder e 

abandonar-se a ele. Muitos torturados testemunharam que o «ponto de ruptura» 

surge quando o torcionário pronuncia palavras simpáticas. É quando o indivíduo 

                                                 
10  National Security Archive, site na internet, p. 90-104 
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está absolutamente só, isolado, desorientado, que ele mais facilmente pode ceder 

e submeter-se ao poder do torturador, que representa então a “ordem” do mundo 

e penetra no âmago da vítima11. 

 

Em 1949, Jaime Serra permaneceu em isolamento completo, na cadeia do Aljube, 

durante seis meses, numa cela pequena (2 metros por 1 metro e meio, sem cama, 

apenas um bailique que se levantava durante o dia para se poder passear)12. 

Detido no mesmo ano, Álvaro Cunhal contou, mais tarde, com pleno conhecimento 

de causa, que a «incomunicabilidade» «era a pior de todas as torturas». Lembre-

se que, no primeiro ano – i.e. durante catorze meses13 - permaneceu sempre 

sozinho numa cela, sem passeios, nem livros, nem jornais e, posteriormente ficou 

incomunicável durante dez anos, na Penitenciária de Lisboa e depois em 

Peniche14. 

 

Ao considerar o isolamento «bastante mais difícil de suportar que um 

espancamento» e «muito mais abalador que a mera violência física», ao funcionar 

como um «silencioso, mas implacável demolidor da resistência moral do preso», J. 

A da Silva Marques descreveu a sua própria experiência, quando foi detido em 

1962: 

«Sozinho numa cela, sem visibilidade para o exterior, sem nada para fazer, 

sem ninguém para conversar, sem nada para ler, sem nada para escrever, 

sem horas, sem dias, atravessando as intermináveis horas dos dias e das 

noites, o preso no “isolamento” é verdadeiramente um homem só. Sem 

tempo e sem espaço, retirado da vida. Como se tivesse sido metido num 

buraco, e o mundo continuasse a rodar, passando-lhe por cima ou ao lado. 

Antes entre inimigos.» 

 

                                                 
11 André Jacques, L´Interdit, ou la Torture en procès, Paris, Cerf, 1994, pp. 40, 41, 95 e 99 
12 Miguel Medina, Esboços…, vol. 2, pp. 109-110, testemunho de Jaime Serra 
13 Arquivo Salazar no ANTT, AOS/CP/PC -37. «Situação prisional de Álvaro Cunhal e de Militão Ribeiro» 
14 Francisco Ferreira (Chico da Cuf), Álvaro Cunhal, herói soviético, subsídios para uma biografia, ed. Autor, 
1976, p. 41 



 9 

Uma reacção significativa era a dos presos em “isolamento” chamados a 

interrogatório. Como se ansiava dia a dia essa chamada. Ir a interrogatório era 

como que ir ver o que se passava “lá fora”. Um regresso ao mundo. E quando se 

ouvia no corredor os passos da brigada que vinha buscar um preso para 

interrogatório, e ela se dirigia para a cela ao lado, sentia-se uma amargurada 

mistura de alívio e frustração. A “sorte” de não ter ido, de não suportar 

provavelmente novos vexames ou violências; e o não ter tido a “sorte” de ir, de ir 

“lá fora”. 

 

A defesa do preso contra a acção demolidora do “isolamento” está nas suas 

reservas morais e psíquicas. Na capacidade de viver imaginariamente e de 

construir um novo mundo físico, um novo quotidiano. 

 

(…) Poder-se-á dizer que se aprende a viver no “buraco”; mas estando nele»15. 

 

 

Mulheres torturadas  

 

A partir do início dos anos sessenta, quando deixaram de ser apenas encaradas 

como mulheres de rebeldes e passaram a ser elas próprias consideradas 

rebeldes, as mulheres começaram a ser torturadas da mesma forma que os 

homens. Segundo contou Alda Nogueira, até à data da sua prisão em 1959, «por 

sistema, a Polícia ainda não batia nas mulheres nem as obrigava à tortura do 

sono»16. No entanto, já dez anos antes, em 1949, Sofia Ferreira tinha sido 

espancada com um cassetête e esbofeteada, com tal violência, que ficou com um 

derramamento de sangue na vista esquerda e perturbações auditivas durante 

muito tempo17. Mais tarde, na sua segunda prisão, em 1959, foi submetida à 

                                                 
15 A. A. Silva Marques, Relatos da clandestinidade. O PCP visto por dentro. Testemunhos e análise crítica da 
acção do PCP nos anos de ilegalidade, Lisboa, Jornal Expresso, 1976, pp. 111-114. 
16 Rose Nery Nobre de Melo, Mulheres Portugueses na Resistência, Lisboa, Seara Nova, 1975, pp. 180-184, 
testemunho de Alda Nogueira. 
17 Idem, ibidem, pp. 50-56, testemunho de Sofia Ferreira. 
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“estátua”18. 

 

Em Janeiro de 1961, a operária agrícola do Couço, Maria Rosa Viseu foi 

esbofeteada pelas agentes Madalena e Odete, que, depois, lhe retiraram a 

cadeira, pondo-a na “estátua”, com os braços elevados à altura dos ombros. 

Quando baixava os braços, obrigavam-na a levantá-los, à força de murros. Ficou 

assim durante horas, até à segunda noite, quando Madalena e a colega voltaram à 

sala, «sempre à porrada» e sem lhe permitirem ir à casa de banho, para se lavar, 

deixando-a «toda suja de sangue por baixo, já toda ferida». Às duas da tarde, 

apareceram, na sala, oito “pides”, que a interrogaram até às três horas da manhã. 

Levaram-na, depois, a uma sala lhe puseram uma espécie de capacete em metal 

na cabeça, com duas lâmpadas colocadas na direcção dos seus olhos. Na quarta 

noite sem dormir, foi novamente colocada, na “estátua”, mas, não se aguentando 

mais de pé, Rosa Viseu caiu no chão. Mais tarde, ameaçaram-na de que ficaria 

nua e entraram agentes, que lhe levantaram a roupa, embora não a tivessem 

despido. Os interrogatórios prosseguiram ainda por mais um dia19. 

 

Quanto a Fernanda Paiva Tomás, dirigente do PCP, presa uma segunda vez, em 

1961, quando já era funcionária desse partido, foi também uma das primeiras 

mulheres a ser torturada, segundo o padrão da tortura aplicado aos presos do 

sexo masculino. Veja-se o seu testemunho: 

«Eu própria tenho uma experiência vivida. Uma primeira experiência de 80 

horas consecutivas sem dormir, guardada por pides e tratada 

constantemente por eles, com o cinismo e a baixeza de que a pide é capaz. 

Depois uma segunda experiência. Exactamente do mesmo tipo, mas de 94 

horas. (...). Também Albertina Diogo presa actualmente no Forte de Caxias, 

sofreu durante cinco dias a tortura do sono e foi insultada e esbofeteada por 

uma mulher-agente. Seis camponesas do Couço (...) foram submetidas a 

estas mesmas torturas durante 3, 4 e mais dias algumas mais do que uma 

                                                 
18 Idem, ibidem, pp. 67-69, testemunho de Georgette Ferreira 
19 Idem, ibidem, pp. 210-213, testemunho de Rosa Viseu. 
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vez. Foram agredidas por agentes da PIDE que desceram às mais vis 

insolências - clima de repressão policial, feroz de imposições castradoras e 

deformantes»20. 

 

Albertina Diogo relatou que uma das coisas que mais a chocou, na PIDE, foi o 

facto de, um dia, quando era levada para os interrogatórios, terem aberto uma 

porta de uma sala, onde estavam, à sua espera, os seus dois filhos que viviam 

com a avó desde os vinte meses de idade. Albertina Diogo esteve a ser 

interrogada, entre uma segunda-feira e o sábado seguinte. Ao quarto dia, as 

agentes Madalena e Odete deram-lhe tanta pancada que lhe lesaram um ouvido 

para sempre. Empurram-na de encontro às paredes e, como ela protestasse, 

atiraram-se a ela, «como feras», deixando-a «toda marcada, muito congestionada 

e a deitar sangue por uma mão». Albertina Diogo relatou o que sofreu: 

«O meu estado ia-se agravando e as alucinações sucediam-se. Quando me 

punha de pé, o chão começava a balouçar a tal ponto que tinha que me 

agarrar às paredes para não cair. (...) 

No quinto dia de tortura, não sei se de dia se de noite, pois numa sala 

fechada, sempre com as luzes acesas, não sabia nunca se era dia se era 

noite, incharam-me as pernas e os pés o que me obrigou a estar descalça a 

partir daí. Seguiu-se um mal-estar contínuo, agravado por fortes tonturas 

que me levaram a vómitos consecutivos. (…) 

Só ao meio-dia é que o Tinoco me autorizaria a voltar para Caxias. Tive que 

descer as escadas, descalça, porque os sapatos não me cabiam nos pés e 

sempre amparada às paredes»21. 

 

Também Natália David, presa, em 15 de Dezembro de 1961, foi submetida à 

tortura da “estátua”, do “sono” e a espancamentos. No entanto, até então, as 

torturas de mulheres não se tinham ainda generalizado. O ponto de ruptura, ou de 

                                                 
20 Arquivo da PIDE/DGS no ANT, pr. 18 429 CI (2) SC, Fernanda Paiva Tomás; pr. 25 GT, Fernanda Tomás; 
pr. cr. 281/50 
21 Rosa Nery Nobre de Melo, op. cit., pp. 199-203, testemunho de Albertina Diogo. 
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viragem foi de facto o ano de 1962, com a prisão, em 27 de Abril desse ano, de 

várias mulheres do Couço22. 

 

Uma delas, Maria Galveias, contou que esteve «onze dias de interrogação» e, 

depois, mais seis dias e seis noites, enquanto Maria Madalena Henriques ficou, 

durante sessenta e seis horas sem dormir e a ser espancada, ficando com o nariz 

torto e o corpo cheio de nódoas negras23. Maria da Conceição Figueiredo sofreu 

quinhentas e sessenta e cinco horas de tortura do “sono” e foi diversas vezes 

espancada pela agente Madalena, que a deixou com «o corpo todo negro e 

inchado»24. 

 

Maria Custódia Chibante, outra mulher do Couço, esteve, na sala de torturas, 

vigiada pela agente Odete, que a tentou persuadir a comer, mas como ela não o 

fizesse, esbofeteou-a selvaticamente. Foi rendida pela agente Assunção, que 

espancou Custódia, durante toda a noite. Levantando a saia da presa, espancou-a 

com o «cassetête», a pontos de deixar toda negra, da cintura até à curva da 

perna, e sem quase ver do olho esquerdo, devido ao inchaço provocado pelas 

bofetadas. Além de lhe bater na nuca, em tipo de cutelo, agarrou-a pelo cabelo, 

que arrancou aos montes, e forçou-a a andar de um lado para o outro com tanta 

velocidade, que quando a largava, ela quase caía. 

 

Ao convencer-se que não a faria comer, apertou-lhe o nariz com força e meteu-lhe 

um copo com leite nos lábios, que, depois, lhe despejou pela cara, ao mesmo 

tempo que continuava a espancá-la. De seguida, Maria Custódia foi colocada de 

“estátua” no meio da sala e espancada na nuca, pela agente Madalena. Ao fim de 

setenta e cinco horas sem dormir, chegou ao limite das suas forças físicas, com a 

sensação de que o coração lhe saltava pela cabeça. Foram então buscar um 

                                                 
22 Gina de Freitas, «A Força Ignorada das Companheiras», Depoimento de Aida Paulo, Diário de Lisboa, 
20/2/1975 
23 Paula Cristina Antunes Godinho, Memórias da Resistência Rural no Sul, Couço (1958-1962), Universidade 
Nova de Lisboa, FCSH, Departamento de Antropologia, 1998, Dissertação de doutoramento em 
Antropologia, especialidade Etnologia (policopiado), pp. 400 e 401.       
24«Pide Leninha em Tribunal Militar», in Extra, 5/8/1977; Diário Popular, 23/7/1977, p. 5. 
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colchão imundo, no qual se deitou. No dia seguinte, tentaram tirar-lhe o colchão 

mas como ela não conseguisse suster-se em pé, os interrogatórios continuaram, 

com ela sentada. Finalmente, ao verem que não se recompunha, levaram-na para 

Caxias, em braços, pois não conseguia andar25. 

 

Olímpia Brás, também do Couço, foi colocada numa sala, na sede da PIDE de 

Lisboa, onde as agentes Madalena e Assunção começaram a espancá-la, até o 

seu braço esquerdo ficar completamente negro. Como não gritasse nem chorasse, 

Madalena começou a bater-lhe com a cabeça na parede. Depois, ficou sentada 

num banco, no meio da sala, sem se encostar, revezando-se os agentes, que 

chegaram a ser vinte, para não a deixarem dormir, durante horas e horas, com 

ameaças, insultos e humilhações. Ao fim de três noites, entrou o inspector Silva 

Carvalho, avisando-a que seria despida, se não falasse e, efectivamente, as 

agentes Madalena e Assunção deixaram-na nua, batendo-lhe a primeira agente 

com um cassetête no peito esquerdo, que ficou negro de repente26. 

 

(Caixa) 

Dois casos de tortura em 1965: 

Maria da Conceição Matos e Álvaro Veiga de Oliveira 

 

Detida em 21 de Abril de 1965, no Montijo, Maria da Conceição Matos seguiu 

nessa noite para a sede da PIDE, na Rua António Maria Cardoso, onde a 

submeteram de imediato à tortura do “sono” e a avisaram que, enquanto não 

falasse, não iria «à casa de banho». E assim aconteceu, ficando nas mãos de 

Adelino Tinoco e José Luís Inácio Afonso - chefe da célebre «Brigada do Cavaleiro 

Branco»27. Com esta detida, além de utilizar os insultos, a tortura do sono e o 

espancamento, a PIDE foi mais longe, desnudando-a. Mais tarde, Conceição 

Matos contou corajosamente a sua impressionante experiência: 

                                                 
25 Dossier P.I.D.E. Os Horrores e Crimes de uma Polícia, pp. 155-157 
26 Rose Nery Nobre de Melo, op. cit., pp. 169-173, testemunho de Olímpia Brás 
27 Visão, 21/4/1994. 
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«Acabei por me agachar a um canto. Assim que me dispus a 

começar...entraram na sala, de repelão, o Tinoco e o Serras. Levantei-me 

imediatamente. 

 (…) O Tinoco avisou-me de que se sujasse a sala teria de a limpar com a 

minha roupa. 

(…) 

Foram-me despindo aos poucos e tentaram obrigar-me a limpar a porcaria 

com a minha roupa. Opus-me terminantemente e tiveram eles que ensopar 

os excrementos e a urina na minha roupa. O Tinoco provocava-me da 

forma mais soez, ofendendo-me na minha dignidade de mulher. Eu já 

estava em combinação. 

(…)  

No último dia em que lá estive (na tortura do “sono”), a dada altura entrou 

na sala a Mariette que revezava a colega e disse-me: 

- Ainda cá está? Senhor inspector, porque não manda vir a Leninha? 

Connosco ela não fala, talvez com ela as coisas se resolvam. 

(…)  

Entraram mais “pides” na sala e a Madalena foi-me despindo peça por 

peça, enquanto me dizia: 

- Fala ou não, sua puta? 

Fiquei nua. Tentei encobrir-me atrás de uma mesa, mas ela empurrou-me 

para o meio dos “pides”. 

Fiquei sozinha com a Madalena que imediatamente se atirou a mim a 

espancar-me brutalmente, à bofetada e ao pontapé. (…) 

Bateu-me tanto, tanto, para que eu chorasse, que sem poder parar de rir, 

senti as lágrimas correrem-me, enormes, pela cara. Já não era senhora de 

mim (…) 

O “pide” Serra dava-me socos nos queixos para me obrigar a manter a 

cabeça levantada. Erguia-me pelos sovacos e atirava-me com toda a força 

para cima de uma cadeira. Fez isso muitas vezes. Eu já estava desvairada. 

Então entrou um “pide” com uma folha de papel e, pensando que tinha 
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atingido o ponto crucial, disse-me: 

- Assine! 

Gritei louca: - Não! Não! N...O último não ficou-me na garganta sufocada. 

Perdi a respiração. Tiveram que me bater muito na cara para que eu 

pudesse respirar. 

Finalmente entrou um agente com a idade de mais ou menos vinte anos e 

começou a cantar o “Treze de Maio”. Nunca mais me esqueço!»28   

 

Álvaro Veiga de Oliveira 

 

Um dos presos, ou o preso, que mais tempo esteve na tortura do “sono” foi Álvaro 

Veiga de Oliveira, detido, em 20 de Dezembro de 196529. Ele próprio relatou as 

brutalidades a que foi sujeito: 

 

«Torturaram-me durante 37 dias no 3º andar da António Maria Cardoso. (…). 

Primeiro, estive 17 dias na “estátua”, só me podendo sentar nos curtos períodos 

das refeições, mas sempre sem sair da sala dos interrogatórios. Durante esse 

tempo, espancavam-me, para me manter acordado, inclusive com um cassetête 

eléctrico (…). Deixaram-me dormir uma noite (…) e voltei a ser submetido à tortura 

do sono por mais dois períodos de dez dias, até que entrei em coma. (…) 

 

Ao décimo dia de tortura do sono, comecei a ter alucinações terríveis. (…). 

 

Fiquei com as orelhas inchadas, o canal auditivo completamente tapado e 

insensibilizado a ponto de não sentir qualquer dor quando me davam injecções 

nas orelhas. 

 

(…) Uma vez, puseram-me a mão num cano de água a ferver e eu não senti nada, 

de tão insensível que já estava. (…) 

                                                 
28 Rose Nery Nobre de Melo, op. cit., pp. 260-264, testemunho de Maria da Conceição de Matos Abrantes. 
29Arquivo da PIDE/DGS no ANTT, pr. 3671/59 SR, fl. 61 
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O subdirector Sachetti - que me disse que os 17 dias de estátua eram um “novo 

recorde” - e o inspector Tinoco apareciam quase todos os dias, cerca das quatro 

da madrugada, aparentemente vindos de “boîtes” ou outras paragens do género. 

(…). Entre os habituais, durante o dia, sempre com ameaças terríveis, contava-se 

também o inspector Mortágua (…)»30. 

 

(fim da Caixa) 

 

 

Intensificação e generalização das torturas 

 

A partir desse ano de 1965, as violências da PIDE aumentaram em quantidade e 

qualidade, generalizando-se. António dos Santos Graça foi sujeito, durante três 

meses e vinte e um dias, a bárbaras torturas e espancado. Foi lançado 

frequentemente ao ar e contra as paredes, fechado numa cela sem luz e sem 

cama, onde passou fome, e, numa ocasião em que caiu no chão, foi obrigado a 

levantar-se, pelo «com choques eléctricos»31. 

 

Ao voltar a ser preso, em 21 de Abril de 1965, com a sua companheira, Conceição 

Matos, Domingos Abrantes foi sujeito à tortura do “sono” durante cerca de onze 

dias. Chegou a um estado tão «lastimoso», que, para o manterem acordado, dois 

agentes tinham de o arrastar, segurando-o pelos braços, num período em que já 

estava sem sapatos, porque os pés já não cabiam neles, devido ao inchaço. 

Domingos Abrantes relatou que então a grande novidade «foi a “máquina” que, 

segundo os PIDEs, consultava o cérebro das pessoas». Tendo «em conta o 

estado psicológico do indivíduo que está preso, que está isolado e há vários dias 

na tortura do sono», acreditou e só mais tarde percebeu que aquilo «era mesmo 

                                                 
30 «Destaque», Público, 22 de Abril 1994, pp. 8-9 
31 Arquivo da PIDE/DGS no ANTT, pr. 1353 CI (2), FPLN, pasta 1, fls. 15, 16, 25, 135, 236, 566, 569, 571 e 
589 
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tanga» e que não havia nenhuma máquina32. 

 

Detida em 1965, sob a acusação de pertencer à FAP/CMLP, Maria José Lopes da 

Silva foi submetida à tortura do “sono” e da “estátua”, durante sete dias e sete 

noites. Os elementos da PIDE, Abílio Pires, Santos Costa, Varela, Mortágua e 

outros espancaram-na com uma matraca, quando estava só de cuecas, e 

espetaram-lhe um canivete por todo o corpo, batendo-lhe de tal maneira na boca 

que a deixaram sem poder comer33. Nesses sete dias, perdeu quinze quilos e os 

sapatos rebentaram, devido ao inchaço dos pés. Depois de um período em 

Caxias, voltou a sede da PIDE, onde ficou dois dias sem dormir. Depois de estar 

isolada durante mais de dois meses, acabou por ser solta, quando os médicos 

avisaram que estava em risco de cegar, em consequência da pancada sofrida. Foi 

condenada a uma pena suspensa de vinte meses de cadeia34. 

 

Preso em 30 de Janeiro de 1966, acusado de ser dirigente da FAP/CMLP, 

Francisco Martins Rodrigues foi ainda brutalmente espancado, pelo inspector José 

Gonçalves e um grupo de agentes, logo que entrou na sede da PIDE. Três dias 

depois, o inspector Mortágua submeteu-o, durante mais de meia hora, a um 

espancamento a soco e a pontapé e, posteriormente o agente Inácio Afonso 

sovou-o e chegou a fazer uma simulação de fuzilamento, encostando-lhe uma 

pistola à cabeça. Apenas deu entrada na cadeia de Caxias, em 15 de Março, pelo 

que passou um mês e meio fechado num gabinete da sede da PIDE, na Rua 

António Maria Cardoso. Esteve então privado de dormir, durante dois períodos, 

respectivamente, de sete e oito dias, intervalados por algumas horas de repouso. 

Para não o deixarem dormir, os agentes revezavam-se para obrigá-lo a correr 

continuamente à volta do gabinete, à força de pancadas, e, quando caía, exausto, 

faziam-no levantar à cacetada35. 

                                                 
32 Miguel Medina, Esboços, vol. 2, testemunho de Domingos Abrantes, pp. 72 e 73        
33 Joaquim dos Santos Costa, proc TMT 90/79, 4.º Juízo, auto 1592., Serviço de Justiça dos Serviços de 
Coordenação da Extinção da PIDE/DGS e da LP, 2/7/1979, vol 1, fl. 
34Rose Nery Nobre de Melo, op. cit., pp. 153-155, testemunho de Maria José Lopes da Silva. 
35 Arquivo da PIDE/DGS no ANTT, pr. ind. 19217 SR, Francisco Martins Rodrigues e outros, «Defesa de 
F.M. Rodrigues em tribunal plenário», Maio de 1970, Socorro Vermelho Português, 1970, pr. 2988 CI (2), 
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Em 1966, Mariana Janeiro foi sujeita ao suplício do sono, durante dezoito dias e 

dezoito noites e espancada de tal forma na cabeça que lhe romperam a 

membrana do ouvido esquerdo e, à canelada, rasparam-lhe a pele das pernas, de 

«onde corria sangue como se fosse água». Espancada com uma matraca, ficou 

com o corpo todo negro e «inchada que nem uma pipa» Deitaram-lhe água pela 

cabeça, para que não desmaiasse e levasse mais pancada, fizeram-lhe dar voltas 

a uma mesa e saltar para cima das cadeiras36. Após ter sido solta, foi novamente 

presa, em Julho de 1967, sendo ainda tratada de forma mais violenta, por ser 

reincidente. Queimaram-lhe os olhos com fósforos e submeteram-na, de novo, a 

treze dias de tortura do “sono”. Foi também brutalmente espancada e, numa 

ocasião, a agente «Teresa de Braga» deslocou-lhe o braço, com um murro, 

deixando-a com tantas dores, que não conseguia parar de gritar37. 

 

 

A tortura, no final do regime 

 

A partir de final dos anos sessenta, quando o regime ditatorial estava a viver os 

seus últimos tempos, as torturas aumentaram. Em 1971, dos Serviços de 

Investigação da DGS foram transferidos, da Rua António Cardoso, para o Reduto 

Sul do Forte de Caxias e os interrogatórios, antes realizados na sede da polícia, 

passaram a ser feitos a cerca de duzentos metros da ala norte de Caxias, onde os 

presos estavam encarcerados. Os espancamentos, com matracas e cavalos-

marinhos voltaram a ser utilizados em grande escala, especialmente nos casos 

dos presos mais indefesos socialmente ou contra os suspeitos da acção armada. 

Foi então que a duração da tortura do “sono” atingiu limites indescritíveis, de mais 

de duas semanas consecutivas. À privação do sono e à “estátua”, novamente 

                                                                                                                                                     
Francisco Martins Rodrigues, fl. 53, «Defesas revolucionárias, de FMR, n.º 2», edições «O Bolchevista». 
36 Rose Nery Nobre de Melo, op. cit, testemunho de Mariana Janeiro, pp. 250-253               
37 Idem, ibidem 
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utilizada, juntaram-se o funcionamento de altifalantes, com vozes, gritos e choros, 

bem como os choques eléctricos e o uso de drogas estimulantes ou calmantes38.  

 

Terrível foi o caso de José Pedro Soares, preso em 1 de Junho de 1971, que 

sofreu um total de oitocentas e vinte horas de interrogatório e vinte e um dias e 

noites sem poder dormir, além de ter permanecido isolado, desde o dia da sua 

prisão, até 17 de Setembro. A primeira «“sessão” teve a duração ininterrupta de 

seis dias e seis noites». Violentamente socado na barriga tombou no chão, sendo 

depois pontapeado várias vezes, do que lhe resultaram ferimentos no nariz e no 

olho direito. Em seguida, obrigaram-no a permanecer de pé, durante três dias e 

noites consecutivas, e como «se tivesse recusado a comer enquanto fosse 

torturado, quiseram-lhe introduzir um tubo no estômago para alimentação». 

 

No quinto dia, «foi o director da cadeia quem tomou a iniciativa de “persuasão” 

com socos na cara» e como «o preso o insultasse, novo grupo de agentes entrou 

na sala para o agredirem a pontapé». Depois de tratado, foi autorizado a deitar-se 

e a dormir, mas, acordaram-no, duas horas e meia depois e conduziram-no de 

volta à prisão de Caxias, cerca das 18 horas do dia 8. Estava terminada a sessão 

preliminar de “interrogatórios”». Dormiu em Caxias, da noite de 8 para 9 de Junho, 

e recebeu a visita dos pais, mas, às 16.30 horas, foi reconduzido para Lisboa, 

para sofrer mais seis dias e seis noites sem dormir, com períodos vários, sem 

cadeira para se sentar. 

 

«Perante ameaças várias e incessantes, entre as quais a de lhe darem um tiro na 

cabeça», o preso respondeu que eles seriam responsabilizados pelo que 

acontecesse, o que foi suficiente para ficar sem cadeira um dia e uma noite. Ao 

terceiro dia, os espancamentos recomeçaram e o agente Ricardo Graça – António 

Pereira Coelho -, cuspindo na cara do preso, disse-lhe que lhe faria o mesmo que, 

havia pouco tempo, fizera a um comunista da zona de Lisboa: «Dei-lhe 7 tiros, e 

enquanto estiver nesta polícia ninguém sai daqui sem se confessar. Para isso me 

                                                 
38 «Portugal en la recta final (1)», El Mundo, 22/3/75 
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deram uma pistola.» Interrogatório e pancada prosseguiram até 15 de Julho, dia 

em que voltou para Caxias, terminada a segunda fase do “interrogatório”. 

 

No dia 24, conduziram-no de novo para a última sala do corredor, onde Ricardo 

Graça e outros dois agentes quiseram forçá-lo a comer, agredindo-o tão 

selvaticamente que ficou a escorrer sangue de ambas as pernas, da boca e da 

cara. Conduziram-no à casa de banho e mandaram-no lavar-se, após o que, 

regressado à cela, surgiu o «director da cadeia acompanhado agora de dois 

agentes empunhando matracas de borracha», que começaram logo a bater no 

preso, deixando-o com a cabeça partida, o pescoço tumefacto, ambos os braços 

inchados, com nódoas negras, e com sangue a jorrar pelo nariz. 

 

Após nova estada em Caxias, iria começar o último, mais penoso e prolongado 

período de sofrimento. «De novo na sala de martírio, os agentes revezavam-se de 

três em três horas para não deixarem o preso dormir» e repetiram-se as cenas de 

pontapés e socos por todo o corpo, alternados com beliscões. Foi ainda obrigado 

a manter a posição de sentido com os braços levantados à altura dos ombros, os 

quais, ao baixarem, os agentes procuravam atingir com pontapés. Ficou «com os 

braços em estado de não poder sequer fechar as mãos».  

 

Passados alguns dias entrou o agente «Ricardo Graça» – pseudónimo do agente 

António Pereira Coelho -,  com outro grupo, e mandou o preso arregaçar as calças 

para que todos vissem os ferimentos nas pernas e, depois, puxou de um cavalo-

marinho e começou a chicoteá-lo brutalmente. O preso recusou despir-se e por fim 

foi forçado a deitar-se no chão mantendo as pernas levantadas a um palmo do 

chão sendo chicoteado quando os pés baixavam. Tinha as costas «inchadas a 

ponto de ser incapaz de mover os braços, ambos os olhos ensanguentados, os 

lábios rebentados, os restos das calças e da camisa coladas às muitas postelas 

de sangue que tinha pelo corpo todo». 
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Posteriormente voltou a ser chicoteado pelo agente Ricardo Graça e por mais dois 

agentes, que utilizaram um chicote de tiras de cabedal entrançado. De mistura 

com o que se descreveu, houve ainda escarros na cara, ofensas pessoais e à 

família, horas de “estátua” e caprichos vários dos agentes encarregados de 

sustentar a vigília: fazer «tombar a cadeira que o preso por vezes era autorizado a 

utilizar, bofetadas, torcer de braços, estrondos feitos de surpresa para evitar que o 

preso sucumbisse ao sono, copos de água atirados à cara para o mesmo 

efeito»39. 

 

Outro terrível caso passou-se com Júlio Lopes Freire 40, preso em 30 de Junho de 

1971. Segundo contou, esteve em Caxias, sem ser interrogado até 19 de Julho, 

dia em que, após a visita com a família, se iniciaram os interrogatórios. No 

segundo dia de interrogatório, pelas 21 horas, entrou, na sala, o agente Joaquim 

dos Santos Costa, que, sem lhe fazer qualquer pergunta, espancando-os 

brutalmente com um chicote, acompanhando a agressão de joelhadas nos 

músculos das pernas, que deixaram grandes manchas negras. Ao regressar à 

sala, no terceiro dia de manhã Santos Costa começou por sorrir, convidando o 

preso a fazer declarações, após o que saiu. Voltou mais tarde, espancando-o a 

murro e pontapé e gritando que o preso o estava a fazer perder a cabeça.  

 

Ao fim da tarde do dia 21 de Julho, entrou o inspector Manuel Rodrigues Martins 

e, durante a noite, aos gritos, um agente com aspecto de 18 anos, que, de braço 

dado com o preso, começou a andar às voltas na sala, em passo acelerado, 

ordenando-lhe que gritasse. Como o preso não o fizesse, de cada vez que este 

tentava parar, dava-lhe uma cotovelada no estômago ou no peito que o fazia 

dobrar. A noite de 21 para 22 de Julho foi uma das piores e, no dia seguinte, foi 

espancado, ora «pelo Santos Costa, ora pelo pide pequeno». 

 

                                                 
39 Alexandre Manuel, Rogério Carapinha, Dias Neves, «PIDE: a história da repressão», Jornal do Fundão, 
1974, pp. 112-116; pr. 73715/73, «Eleições», pasta 1, fl. 95, «Um caso concreto de tortura. História de José 
Pedro Correia Soares, CDE»     
40 «O testemunho da Comissão de Socorro aos Presos Políticos», Público, 17/4/2004, p. 15 
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Na noite desse dia entrou Santos Costa com Martins, Mortágua e outro, que lhe 

disse para “falar”, pois «não era mais do que uma lesma a lutar contra um carro de 

guerra». Na noite de 23 para 24, Freire começou a ver bichos enormes, na porta 

de entrada, e «coisas horríveis». Ouviu, depois, gritos verdadeiros, de uma 

gravação cujo som era emitido por dois altifalantes disfarçadamente colocados em 

duas paredes da cela. Por volta das 5 horas da manhã, o plástico, o bicho, e os 

gritos tornaram a sua situação «verdadeiramente horrível», aumentando as 

alucinações41. 

 

No último ano do regime ditatorial, homens e mulheres acusados de pertencerem 

a diversas organizações foram presos e conheceram a crescente selvajaria e a 

violência da DGS. Carlos Coutinho, suspeito de pertencer à ARA, começou a ser 

torturado às 19 horas do próprio dia em que foi preso, em 22 de Fevereiro de 

1973. Essa primeira etapa durou cerca de cento e noventa horas ininterruptas, em 

que foi impedido de dormir, numa sala onde havia, nas paredes, dois simulacros 

de vasos para flores, com emissores escondidos. Logo na primeira noite, os 

agentes da DGS revezaram-se e um fazia de “bom” enquanto outro assumia a 

figura de “mau”. Por volta da meia-noite da terceira noite, já não conseguia 

segurar pálpebras e o número de agentes “maus” aumentou, tal como a sua 

crueldade. Coutinho começou a ter alucinações de vários tipos: as paredes 

pareciam mover-se e, ao aproximarem-se, tentarem esmagá-lo e, no lavatório da 

casa de banho, passou a ver um tufo de vermes negros, que cresciam e cobriam 

toda a porcelana. Ouviu ainda gritos de um homem a ser torturado, pancadas nas 

paredes, cadeiras a cair, zumbidos, longas conversas da sua mulher e gritos da 

filha. 

 

Às vinte e três horas desse terceiro dia, tiraram-lhe a cadeira e obrigaram-no a 

fazer “estátua”. Ao fim de sete horas, começou a sentir os pés muito inchados e 

dores nas pernas e nos rins, perdendo a noção das distâncias e esbarrando contra 

                                                 
41 Dossier P.I.D.E. Os Horrores e Crimes de uma Polícia, pp. 115-119. Depoimento de José Lopes Freire 
publicado no Boletim da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos 
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as paredes. Essas sete horas foram mais difíceis do que as noites anteriores, 

porque os torcionários redobraram de crueldade, andando atrás dele às palmadas 

e às patadas no chão, gritando aos ouvidos insultos e obscenidades e, obrigando-

o a andar, umas vezes depressa e outras mais lentamente, aos berros.  

 

No quinto dia, foi provavelmente drogado, porque, nas três ou quatro horas que se 

seguiram, ficou possuído de uma alegria quase delirante e, logo após o almoço, 

caiu numa depressão terrível. Também as alucinações visuais e auditivas se 

tornaram mais frequentes e, à tarde, houve um episódio que poderá ter sido um 

misto de alucinação e montagem, pois escutou claramente a voz da mulher e o 

choro da filha. De então até ao fim da oitava noite, as torturas foram em crescendo 

apocalíptico, mas, como ficou com a memória perturbada, não soube o que se 

passou. 

 

Do sexto, sétimo e do oitavo dias, apenas se recordou das muitas alucinações, 

das dores de cabeça, dos zumbidos permanentes nos ouvidos, da euforia 

estranha que se seguia ao café, da depressão enorme após o almoço, duma semi-

embriaguês a seguir ao jantar, dos empurrões e abanões de outros agentes e, 

particularmente, do espancamento brutal na tarde do sétimo dia. Uma das dores 

mais terríveis que sofreu foi causada por água fria que, na sétima noite, lhe 

despejaram sobre a cabeça. 

 

Na madrugada da oitava noite, deixaram-no finalmente dormir um bocado, e, na 

manhã seguinte, transportaram-no para a cela, onde dormiu cerca de quarenta 

horas. Mas poucos dias após a primeira etapa de torturas, levaram-no para mais 

uma, que durou apenas dois dias, mas, na qual, lhe tiraram os medicamentos que 

entretanto o médico lhe dera. Alguns dias depois, algemado, ameaçado com 

pistolas e sem saber para onde ia, foi enviado para o Hospital Júlio de Matos42. 

 

                                                 
42 «PIDE: a história da repressão», pp. 179 a 194. Carlos Coutinho, 30 anos, natural de Fornelos, Santa Marta 
de Penaguião) depoimento escrito em Agosto de 1973 em Caxias 
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O ex-padre Luís Moita foi preso em 27 de Novembro de 1973, por quatro agentes 

da DGS. Cerca das 10 horas, foi levado directamente para uma sala de 

interrogatórios do Reduto Sul do forte de Caxias. Menos de meia hora depois da 

entrada na prisão, começou o primeiro espancamento: quatro agentes bateram-lhe 

ferozmente com matracas (uma delas era de aço em espiral e as outras três de 

borracha dura). 

 

Atingiram-nos nos ombros, nos braços, nas nádegas e nas coxas, e deram-lhe 

murros no estômago e nos intestinos, bofetadas na cara, pontapés e joelhadas. 

Cada vez que caía no chão, era obrigado a levantar-se e sovado ainda mais 

violentamente. Teve alguns desmaios - sem nunca perder os sentidos por 

completo - de modo que lhe atiravam copos de água. Um pouco antes do meio-

dia, suspenderam o espancamento para o almoço. 

 

Após a sessão de fotografias para identificação, foi levado novamente para a sala 

onde os agentes se atiraram, de calcanhares, para cima dos seus pés, dando-lhe 

pontapés nas pernas, bofetadas e murros. Tão depressa tremia de frio como 

sentia imenso calor e, de novo, teve diversos desmaios, sendo obrigado a deitar-

se no chão, para não cair desamparado. Foi enviado para o Reduto Norte de 

Caxias, onde foi visto por uma enfermeira e, no dia seguinte, por um médico, que 

lhe receitou um antibiótico, para prevenir eventuais infecções no corpo. 

 

A meio da tarde foi novamente levado para uma sala no rés-do-chão do reduto sul, 

onde teve o segundo espancamento, já não “científico”, mas totalmente 

descontrolado e muito mais violento: seis agentes com matracas (de metal, de 

borracha e de madeira) bateram em todos os pontos do seu corpo, incluindo a 

cabeça e a cara. Deram-lhe também murros e bofetadas e chegaram a atirar-lhe 

uma mesa para cima. Quando estava por terra, metiam-lhe a matraca na boca e 

espezinhavam-lhe a cara. No meio dos maiores insultos e ameaças de morte, 
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deram-lhe uma almofada e um copo com um líquido verde, que recusou engolir e 

voltou para o reduto norte. 

 

No dia 29, depois de ter ido ao médico de manhã, deveria ter voltado ao reduto 

sul, mas, ao ver a dificuldade que tinha em mover-se, o guarda prisional disse ao 

agente que não podia ir. Passada a hora do jantar, tomou um calmante e já estava 

preparado para dormir quando o foram buscar para a sala de interrogatório, 

deslocando-se apoiado às paredes. Começou então «a tortura do sono, numa 

altura em que não tinha posição possível para o corpo e em que sentia dores 

intensas, sobretudo nos braços, nas pernas e na região lombar». 

 

Passado pouco tempo começou a inchar da cintura para baixo - apesar de estar 

quase sem comer, tinha os intestinos muito dilatados e um enorme inchaço na 

perna direita até ao joelho, que mal lhe cabia nas calças. Esse inchaço foi 

desaparecendo e passou para os pés, ao ponto de Luís Moita não aguentar os 

sapatos e passar a andar descalço. Na noite do dia 30 tornou a ser espancado por 

um agente, com a matraca de aço em espiral, mas esse terceiro espancamento foi 

quase insignificante, comparado com os dois primeiros. 

 

Esteve seis dias seguidos na mesma sala de interrogatório, sem nunca poder 

lavar-se, mas a tortura do sono durou quatro dias e meio, num total de cento e 

catorze horas consecutivas. Embora nunca tivesse alucinações e apenas algumas 

perturbações visuais, ficou num estado de imensa prostração, acompanhado de 

um progressivo amolecimento da vontade e de um aniquilamento da 

personalidade. Além destes seis dias, voltou à sala de interrogatório mais dez 

vezes, numa média de seis horas de cada vez. Esteve durante setenta e oito dias 

em regime de isolamento, sem recreios, só escreveu a primeira carta ao fim do 

oitavo dia e teve a primeira visita da família após três semanas de prisão43.  

 

                                                 
43 Idem, ibidem, pp. 125-129; alguns casos de tortura, depoimento de Luís Moita, pp. 146-150. 
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Em 24 de Abril de 1974 (!), um grupo de portugueses entregou uma exposição, ao 

Presidente do Conselho, a protestar contra a «verdadeira escalada da violência da 

polícia» que se estava a fazer sentir, acompanhada «por um total despudor da 

DGS». Acrescentando que os presos à ordem desta polícia surgiam com roupas 

ensanguentadas, rostos cobertos de equimoses e manifestações de descontroles 

nervosos, os signatários observavam «a coincidência deste agravamento da 

brutalidade policial com os problemas atravessados pelo regime e pelo 

governo»44. No dia seguinte à entrega deste abaixo-assinado, o regime e o 

governo caíram. 

 

Após 25 de Abril de 1974, o psiquiatra Afonso de Albuquerque analisou as 

consequências clínicas dos interrogatórios realizados pela PIDE/DGS, através de 

uma amostra de cinquenta pessoas, presas entre 1966 e 1973. Mencionou as 

seguintes causas das perturbações detectadas nesses ex-detidos: o isolamento e 

a despersonalização (50%); a privação de sono (96%); os espancamentos (46%); 

a “estátua” (38%), os insultos e as chantagens (30%), as variações de temperatura 

(8%); os altifalantes com gravações (8%) e os choques eléctricos (4%). 

 

Quanto às consequências imediatas da tortura, o psiquiatra observou as 

seguintes: as alucinações e o delírio (76%); as perdas do conhecimento (15%); os 

edemas dos membros inferiores (10%) e as tentativas de suicídio (6%). Foram 

ainda observadas sequelas a médio e longo prazo: falhas de memória (16%); 

depressão (16%); insónias (8%); psicoses esquizofrénicas (8%) e ansiedade, 

cefaleias, gaguez e dificuldades sexuais, entre outras (30%)45. Ao relatar as 

torturas da PIDE/DGS, em Portugal, Afonso de Albuquerque afirmou que, para 

essa polícia, fazer «falar» os presos não era o mais importante. O que lhe 

interessava verdadeiramente era a destruição da personalidade do preso e a 

criação de um clima de terror em todo o país através do que contavam as pessoas 

mais próximas do detido. 

                                                 
44 Arquivo Histórico do MAI, MAI-DDA, Gabinete do ministro, caixa410. «Presos políticos», 1974 
45 «Dossier 1974, foi há 20 anos», Visão, 21/4/94 



 27 

 

Ou seja, a tortura nem sempre – ou quase nunca – tenta fazer «falar», servindo 

sobretudo para fazer «calar», ao encerrar, no mesmo silêncio, tanto as vítimas, 

como os carrascos, mas também os que encorajam e programam a sua utilização. 

Agente de um poder violento, o aparelho torcionário pretende «não só fazer falar a 

vítima, mas fazer calar toda a oposição», instalando a submissão total e a paralisia 

em todos os que são governados, bem como desactivando todos os que ele acusa 

de colocar em perigo a ordem estabelecida.  

 

O argumento, utilizado por Salazar, em 1932, para justificar a utilização de «meia 

dúzia de safanões a tempo» é recorrentemente usado nos regimes ditatoriais, mas 

não só, que justificam habitualmente o recurso à tortura policial como 

possibilitando o salvamento de vítimas inocentes. Ora, ao ser detido, em 30 de 

Junho de 1971, sob suspeita de fazer parte da organização de luta armada, ARA, 

o jovem Júlio Lopes Freire 46 foi enviado directamente para o forte de Caxias, onde 

permaneceu, sem ser interrogado, até 19 de Julho, dia em que, após a visita com 

a família, se iniciaram os interrogatórios. Ou seja, só foi interrogado – i.é., 

torturado - dezanove dias após a sua detenção, pormenor que é muito importante, 

pois deita por terra a justificação de governantes e da própria polícia segundo a 

qual ela seria obrigada a torturar, para obter informações sobre atentados, que 

possibilitariam os “inocentes” de serem atingidos.  

                                                 
46 «O testemunho da Comissão de Socorro aos Presos Políticos», Público, 17/4/2004, p. 15 


