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Betr: Oprichting veilig heidsraad :!:_!]_PQ 'I'UG"U.• 

liit bet rouwbare bron ve rnam i k OJ!l'Grent bovengenoemd onder
Yierp het volgende. 

"In de Portugese .staatscourant v an 13 Juni 1.1. i s vers che
nen een Decreet- •iet (No: 37 .l!-47 ) , wa;;,. rin de instelling va n een 
"Concelbo de Seguran9a Publica" (Raad van Openba re Veiligheid ) 
wordt aa ngekondigd. 

In het e erste ' rtikel wo1·ëlt Vc; r k laö.rël, dat deze Raad is inge-
steld "teneinde de activiteiten der ve rsebillende organen, die met 
bet ha ndhaven van de veiligheid va n de ..rtaat zijn belast te co
ordiner -en". De aad ressorteert direct onder de ~.iinister van Bin
nenlandse ~aken, die voorzitter is,terwijl de CoJrunandant va n de 
lTationa le 1 epublilreinse Garde(geapende wacht der nationa le -fscistiscbe
partij , de Comr.Jandant va n de IJolitie der Openbare Veiligbeid (st&ats
politie) en de CoiDJl1andant van de Int ernationale Politie (v.ceer.ldelingen
J.;evens geheime politie) , als zodani in de Ja&d zittirl8 hebben. 

De taak van de Raad is o.m. het handhaven van de binnen- en 
buitenlandse veiligbeid van de ~aat , het handhaven en uitvoeren 
der bestaande wetten , het beveiligen va n personen en bezittingen 
en bet verlenen van bijstaand in r;evallen van nationale rampen, 
enz. 

In de verschillende artikelen vun deze Decreet - .:et 110:rdt de 
taak en uitvoering der taé.-k van Je Feiwue Raad uitvoerig toege
licht • ..ll.rtikel 20 zegt , dat gedeporteerd zullen of kunnen worden 
voo 1 een periode varierend van een tot drie jaar "zij , die ver
enigin;_~en of groepen oprichten uet e en co1 ïlunistiscbe insla ~ ' of die 
tot doel heb .en msidaden te beg~an tegen de buitenl&ndse veiligheid 
van de :Stad , of zij, die terrorisme gebruiken als niddel om hun 
doel te bereiken, alsmede zij , die lid zijn van uergelijlre verenig
gingen of groepen of de orders van dezen opvolgen". 

In bet daaropvolgende artikel wordt gezegd, dat, indien de aldus 
gedeporteerden zich bovendien nog schuldig hebben ,gemaakt a~n bet in 
gevaar brengen van de interne veiligbeid v an de i:ltad , zij door de 
cm .petente '~ribunalen vervolgd zullen worden. 
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"-rt ikel 22 zegt , dat per·sonen, die vallen onéier de aategorieen , 
beschreven in artikel 20, berecht zullen 170J:den door de straf
rechters in LIS...,.ABOl'J en PORrO • 

.. lhoewel het nieuwe Decreet feitelijk niets nietms· bevat , zijn 
het tijdstip den de wijze van ac.nkondiging van belang. 

De Beaoelin__J is , gev1apend te zijn tegen de veruachte sevolgen 
van de snel om zich heen grij.>ende economische crisis en de moge-
lijke ontevredenen op duideli j}~e wijze te wuarschuwen ter;en de gevolgen. 
Deportatie is een beleend wapen in POill'UGAL; de Kaap Verdiscbe .!!;i
landen, die hi.ervoor worden gebruikt , zijn be rucht en het klimaat , 
alsmede de behandeling schijnen weitig beverdelijk te zijn voor de 
_; ezondheid . Het is zeer moeilijk juiste gevens lierover JGe verkij en , 
maar het schijnt wel vast te staL. n, cb.t velen, die aldus worden ge
deporteerd , nimmer naa r het vasteland terugkeren. Correspondentie 
tussen gedeporteerden en hunfamilie is verboden . 

Ik heb onlangs een langdurig onderboud gehad IJJ.et de Chef van 
de Int e rnationale Politie , Kapitein .,..ugusto LOlJRlill.•TCO en bij deze 
gelegenheid de rreuwe ~laad ter s prake gebracht . Deze bevestigde 
dat de niem1e lllaatregel slechts bedoeld was , om de "Communisten" 
·~ees in te boezemen" . 
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