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O ministro dos Negócios Estrangeiros inglês reconheceu hoje, pela 
primeira  vez,  a  escala  de  dois  voos  para  Guantanamo  em  território 
britânico. David Milband "lamentou muito" que negações anteriores deste 
tipo  de  voos,  feitas  "de  boa-fé",  tivessem  agora  que  ser  corrigidas.  O 
próprio primeiro-ministro, Gordon Brown, também já veio pedir desculpa 
aos cidadãos ingleses pelo sucedido.

O Bloco de Esquerda teve oportunidade de dirigir-se ao governo por 
várias vezes, apoiando-se nos relatórios de ONG's que seguem o rasto dos 
voos da CIA que transportaram cidadãos entre prisões ilegais, sem acesso 
aos  direitos  fundamentais  que  a  lei  internacional  exige  nestas 
circunstâncias.

A oportunidade mais recente de confrontar o governo português com 
as suas responsabilidades nesta matéria foi no passado dia 30 de Janeiro, 



durante o debate quinzenal na Assembleia da República com a presença do 
primeiro-ministro.  Na  altura,  interpelado  pelo  Bloco  de  Esquerda,  José 
Sócrates repetiu por várias vezes que nenhum membro do governo teve 
conhecimento ou deu autorização para a passagem destes voos ilegais pelos 
aeroportos portugueses. 

Nesse debate, o primeiro-ministro afirmou ainda que o relatório da 
ONG Reprieve  “não ajuda  à  verdade  e  é  mistificador”.  Ora  a  verdade, 
como hoje se veio a saber,  é que os factos vêm confirmar as denúncias 
deste  relatório,  no  que  respeita  à  utilização  de  solo  britânico  para  a 
passagem dos voos ilegais.

Assim ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o 
Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda dirige ao Governo, através do 
ministro dos Negócios Estrangeiros, as seguintes perguntas:

1. Está  o  governo na  disposição  de  proceder  a  uma investigação 
urgente  e  rigorosa  sobre  o  possível  envolvimento  do  Estado 
português nas actividades ilegais praticadas pela CIA?

2. Face  aos  dados  que  vieram  a  público  nos  últimos  dias, 
nomeadamente o reconhecimento por parte do governo inglês da 
passagem por solo britânico de voos secretos da CIA, o governo 
português  mantém  a  sua  posição  de  que  não  soube  nunca  da 
utilização do território nacional na passagem destes prisioneiros 
ilegais?

Lisboa, 22 de Fevereiro de 2008

O Deputado do Bloco de Esquerda



 
 
 
         


