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Parte II 
 
 

Estratégias e Evolução da Oposição silvense na 
Consolidação do Regime Salazarista 

(1935-1949) 
 

1 - Movimentos e Momentos da Oposição em Silves 
 
 

1.1 - O Jornal A Rajada 
 

O semanário A Rajada foi fundado a 8 de Dezembro de 1935, em Silves1, como 

“Semanário Regionalista, Noticioso e Literário”, por um novo grupo editor, formado por 

João Brás2 (Director) e Mateus da Silva Gregório (Editor). Teve como colaboradores uma 

plêiade de escritores e poetas e de muitos outros que aspiravam a sê-lo3. Em comum 

partilhavam também a oposição ao regime salazarista, conciliando em seu redor um grupo 

de velhos republicanos e democratas e um brilhante grupo de jovens, que já tinham sido ou 

                                                           
1 O jornal era composto e impresso na Tipografia Socorro, de Vila Real de St.º António. 
2 João Brás Machado, filho de José Brás Machado e de Teresa Rosa Cantinho, ambos de Silves, nasceu em S. 
Brás de Alportel a 13 de Março de 1912. Ainda criança acompanhou a sua família no regresso a Silves. Fez o 
curso na Escola Comercial e Industrial de Silves e estabeleceu-se como industrial de cortiça até 1943. Em 
1947, casou-se e foi residir para Portimão, onde mais tarde se empregou como funcionário corporativo. 
Destacou-se como versejador e poeta. Desde muito jovem estivera ligado aos jornais, nomeadamente aos 
Vibração e A Rajada, ambos oposicionistas ao regime salazarista, e às tertúlias poéticas. Colaborou ainda em 
outros jornais e revistas do Algarve e do País, nomeadamente em O Diabo, Ala Esquerda, Espectáculo, 
Correio do Sul e na revista Costa de Oiro, onde escrevia com o pseudónimo de «Menestrel». Como poeta 
obteve 550 prémios em Jogos Florais e noutros concursos realizados no País e no estrangeiro. Nesse 
contexto, em 1951, num torneio lírico organizado pela Propaganda Turística Portuguesa, foi chamado de 
“Príncipe dos Poetas”. Em 1953, foi publicado o seu primeiro livro de poemas, intitulado Esta Riqueza que o 
Senhor me Deu.... Em 1977, foi eleito membro da Associação Internacional de Poetas, de Cambridge. 
Seguiu-se a publicação A Mário Lyster Franco, aquele Abraço … Poema (mais 14 inéditos), 1978. Para o 
Teatro, escreveu a peça em um acto Casar por Anúncio, tendo recebido o «Prémio Diário de Lisboa», e 
produziu três autos em verso, El-Rei Xexé, Serração da Velha e Máscaras. Para o teatro de revista escreveu 
as peças Sendo Assim Está Certo, Fitas Faladas, Feira de Agosto e Isto só Visto, com a qual foi inaugurado o 
Cine-Teatro de Portimão. Toda a sua obra para Teatro foi representada, mas não editada. Figura na 
«Colectânea de Poemas de Dez Poetas Algarvios», de Joaquim Magalhães. Foi ainda jornalista desportivo, 
dirigente associativo e desportivo e treinador de futebol. Foi fundador e Director do Grupo de Amigos de 
Portimão e do Grupo de Estudos Algarvios (GEA). Faleceu em Portimão, a 22 de Junho de 1993. 
3 António Pereira, Julião Quintinha, Câmara Reis, Almeida Lança, Ilídio de Andrade, Rogério Martins, João 
Gomes Fuseta, Armando de Miranda, Mateus da Silva, Joaquim João Raminhos, José Custódio Cabrita, 
Américo Durão, Teófilo Fontainhas Neto, Frederico de Castro Correia, José Bruges d’ Oliveira, Nuno de 
Salvaterra, etc.. 
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que vieram a ser perseguidos pela ditadura. Foi o arauto de um grupo de rapazes desejosos 

de fazer algo de notável pela sua terra e pela sua província, dotando-a, não só de um órgão 

de comunicação que defendesse os seus direitos, como ainda de um veículo de formação 

literária e cultural, no qual, nas entrelinhas, se podia adivinhar um incessante combate ao 

regime e à restrição das liberdades. 

O semanário foi um incansável defensor dos interesses da cidade de Silves, 

nomeadamente da sua indústria4 e do operariado corticeiro, que era quem primeiramente 

sentia as consequências do declínio da indústria. Foi nesse sentido que o jornal divulgou o 

contributo de 20$00 para o jantar de Natal dos operários mais necessitados, dado por Vítor 

George Sadler5, para que o seu exemplo fosse imitado por outros industriais da terra6. A 

Rajada advogava que se todos os industriais procedessem como ele, isto era, “se 

melhorassem as condições de vida dos trabalhadores, facilitando-lhes o que mais 

necessitam, cuidando do seu futuro (…) o papão do Bolchevismo (…) não existia ou 

estaria ainda a dormir o sono do idealismo”7. 

No seu primeiro número, o jornal dava a conhecer que se propunha iniciar “uma 

luta pertinaz contra a injustiça, contra o mal” 8. No seu primeiro editorial fez um ataque 

cerrado às ditaduras. Julião Quintinha referiu “a grande desordem europeia”9, sempre 

motivada por paladinos da ordem, como Napoleão, Mussolini, os Camisas Negras e Primo 

                                                           
4 Cf. A Rajada, n.º 1, 8 de Dezembro de 1935, p. 4, «Um Grave Problema nacional» (artigo sobre a crise da 
indústria corticeira, que transcreveu uma exposição enviada pela Associação Industrial de Silves ao Ministro 
dos Negócios Estrangeiros sobre a necessidade de se exportar a matéria-prima transformada e não em bruto, 
como então se fazia, o que originava desemprego no sector). O debate deste assunto prolongou-se ainda no 
n.º 5, de 5 de Janeiro de 1936, p. 3, «Cortiças! Cortiças! É preciso resolver o problema» e no n.º 8, de 26 de 
Janeiro de 1936, p. 1, «Um grave problema industrial ou um critério fundamentalmente errado» (artigo 
polémico e anónimo contra alguns pontos de vista defendidos pelo «Portugal Corticeiro» relativos à crise no 
sector). 
5 Vítor George Sadler nasceu a 3 de Dezembro de 1885, em Inglaterra. Chegou a Silves, em 1908, para gerir 
a “Avern, Sons & Barris”, a Fábrica do Inglês. Para a gerência da fábrica possuía uma procuração alargada 
dos proprietários. Procedeu à instalação de uma máquina motriz central e reorganizou a produção fabril. Até 
1953, presidiu aos destinos desta unidade industrial. Praticou muitos actos de filantropia em auxílio de 
operários velhos e doentes. Em alturas de redução de dias de trabalho, pagava aos operários a semana inteira, 
tendo sido considerado “o melhor dos patrões”. A sua tolerância fazia com que a Fábrica do Inglês fosse a 
fábrica onde melhor se organizava a assistência aos operários doentes, aos presos políticos e suas famílias. 
Casou-se com uma silvense, Corina Taveira Sadler. Tinha uma particularidade nos seus gostos: detestava 
perfumes. Faleceu em Silves, a 12 de Setembro de 1953. O seu funeral foi de enorme participação popular. 
6 Cf. A Rajada, n.º 4, 1 de Janeiro de 1936, p. 3, «Um gesto nobre digno de ser imitado». 
7 Ibidem. 
8 Ibidem, n.º 1, 8 de Dezembro de 1935, p. 2, «A abrir» (Artigo de Rui de Chelb). 
9 Ibidem, p. 1, «o Elogio da Ordem» (Artigo de Julião Quintinha). 
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de Rivera. “O que é que eles querem? [Certamente] uma ordem contra os outros que lhes 

permita a sua acção injusta arbitrária e desordenada”10. Para combater este tipo de ordem, o 

jornalista pedia aos leitores: “Procuremos atear essa luz, pensando nos tantos que 

tombaram para nos dar o pouco que possuímos nos nossos dias”11. O jornal ansiava dar 

resposta à “inquietação espiritual da nova geração”, contra a “rotina secular” e os “ídolos 

fossilizados” 12, atacando “os velhos do Restelo”13. 

Publicou em cada número uma novela de autor diferente,14 nomeadamente as 

composições de João Brás e de António Pereira, de magnífico recorte estilístico. Mantinha 

uma série de secções regulares que espelham os modos de vida, a sociedade e a cidade da 

época15. 

O jornal saiu em defesa do professor Samora Barros16, a quem tinha sido levantada 

uma sindicância, “feita aos seus actos políticos e profissionais”17, abrindo uma subscrição 

abonatória deste professor. O jornal também prestou homenagem ao ex-director da Escola 

Comercial e Industrial, o velho republicano José Emílio Vila Lobos, entretanto afastado 

das suas funções pelo regime salazarista18.  

Desde o primeiro número, sempre “Rimando contra a maré19”, o jornal agitou a 

cidade, tal como o Vibração o tinha feito havia alguns anos, e os ataques não se fizeram 

esperar. Em cada número que saía, ficava cada vez mais visível que o jornal era “avesso à 

                                                           
10 Ibidem, n.º 1, 8 de Dezembro de 1935, p. 1, «o Elogio da Ordem» (Artigo de Julião Quintinha). 
11 Ibidem. 
12 Ibidem, n.º 6, 12 de Janeiro de 1936, p. 1, «Ditadura». 
13 Ibidem, n.º 1, 8 de Dezembro de 1935, p. 1, «Mais além» (Poema de António Pereira). 
14 Ibidem, n.º 1, de 8 de Dezembro de 1935, «Pecado» por Mateus Moreno; n.º 2, de 15 de Dezembro de 
1935, «Um Pequeno Romance de Praia» por Julião Quintinha; n.º 4, de 1 de Janeiro de 1936, «Aquele rapaz 
triste do casino» por João Brás; n.º 5, de 5 de Janeiro de 1936, «O Homem a quem não sucedeu coisa 
nenhuma» por Armando de Miranda; n.º 6, de 12 de Janeiro de 1936, «Judeu» por Mateus Silva; n.º 7, de 19 
de Janeiro de 1936, «O Assalto» por Américo Durão; n.º 8, de 26 de Janeiro de 1936, «José Francisco» por 
Bourbon e Menezes; n.º 9, de 2 de Fevereiro de 1936, «O Estranho Amor de Maria Rosa» por João Brás. 
15 Secções regulares: «Fitas Faladas» (noticiário breve, local e nacional); «Corridinho» (crónicas literárias de 
sabor local); «Correspondência» (noticiário de várias localidades algarvias); «Novela» (contos e novelas de 
vários autores); «Cinema» (crítica e apresentação das fitas no Teatro Mascarenhas Gregório); «Caixa de 
Correio» (secção dirigida por João Gomes Fuseta); «Secção Esperantista» (sobre o ensino do Esperanto); 
«Desportos»; «Bilhetes-postais» (respostas do Director aos seus leitores e amigos); «Sala de Visitas» 
(notícias dos assinantes e amigos que visitaram a redacção, chegadas e partidas, etc.); «Anedotas», etc.. 
16 Vide adiante a biografia de José Ricardo Júdice Samora Barros. 
17 Cf. A Rajada, n.º 1, 8 de Dezembro de 1935, p. 4, «Uma sindicância ao Professor Samora Barros». 
18 Ibidem, n.º 2, 15 de Dezembro de 1935, p. 1, «Fitas faladas» e n.º 6, 12 de Janeiro de 1936, p. 2, «Justa 
homenagem». 
19 Ibidem, p. 4, «Rimando contra a maré» (poema de R.C.- Rui de Chelb?). 
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ditadura e aos ditadores”20 e que “o aparecimento do (...) insignificante jornaleco constituiu 

uma escandalosa sensação”21. 

O jornal apoiou o grupo esperantista «Verda Stelo», defendendo e divulgando os 

objectivos pacifistas desta língua universal. “O Esperanto tem sido muito mal julgado e 

interpretado”22. José Gonçalves Vítor considerava os ataques incompreensíveis, “quando 

os seus juízes sabem dele menos do que dos mistérios dos oceanos»23.  

Os elogios ao A Rajada feitos em O Diabo24, de Lisboa, e no Foz do Guadiana25 

constituíam um estímulo para o jovem grupo editor silvense. Este último, dirigido por 

Vicente Campinas, era “um dos poucos jornais da província que vêem as coisas como elas 

devem ser vistas”26. A Rajada sabia que havia quem não gostasse das suas ideias27, mas 

não se afastava do seu ideário. Divulgava as amnistias concedidas aos presos políticos de 

Varsóvia e de Caracas28 e denunciava a situação de “na velha Chelb [Silves] se permitir o 

luxo de se manter os presos num monumento nacional” 29, o velho e histórico castelo, onde 

ficavam, então, as cadeias da cidade.  

O jornal tornara-se um verdadeiro incómodo para as autoridades. Foi suspenso após 

o nono número, a 2 de Fevereiro de 1936. A adversidade política de então e o veto 

                                                           
20 Ibidem, n.º 6, 12 de Janeiro de 1936, p. 1, «Ditadura». 
21 Ibidem. 
22 Ibidem, n.º 8, 26 de Janeiro de 1936, p. 3, «Secção Esperantista». 
23 Ibidem. 
24 Ibidem, n. º 5, 5 de Janeiro de 1936, p. 1, «Sala de visitas». 
25 O semanário Foz do Guadiana foi fundado a 20 de Janeiro de 1935, em Vila Real de St.º António. Apesar 
da Censura, mostrou-se um genuíno e intrínseco adversário do “Estado Novo”, pelo que a sua consulta se 
torna indispensável para o conhecimento político da época. O principal obreiro deste órgão foi o poeta e 
romancista vila-realense António Vicente Campinas, embora os nomes que figuravam no cabeçalho do jornal 
fossem outros que só serviam de “capa” para a Censura. Além de Vicente Campinas, o Dr. José Rodrigues e 
Fernando Morais Rodrigues asseguraram a escrita do jornal, que possuía uma plêiade notável de 
colaboradores, nomeadamente Manuel Teixeira Gomes, Julião Quintinha, José Barão, Abel Salazar, Jaime 
Brasil, Lobão Vital e Álvaro Salema, estes dois últimos conhecidos como jovens intelectuais comunistas de 
Lisboa e do Porto. O semanário era uma constante preocupação para o regime, pois localmente conseguia ir 
furando as malhas da Censura. Foi, sem dúvida, um dos que mais e maiores problemas suscitaram às 
autoridades da ditadura na província. O Diário da Manhã, órgão oficial da União Nacional, atacou o jornal 
na pessoa do seu Director. A Censura transferiu o exame de provas de Vila Real de Santo António para Faro 
e, posteriormente, para Lisboa. Como o jornal continuasse a resistir às dificuldades criadas, acabou por ser 
proibido, ao cabo de quase dois anos de existência. A Direcção-Geral de Censura, em Lisboa, a pedido do 
Governador Civil de Faro, suspendeu o jornal no n.º 54, de 18 de Outubro de 1936. 
26 Cf. A Rajada, n.º 9, 2 de Fevereiro de 1936, p. 2, «Transcrições». 
27 Ibidem, n.º 3, 25 de Dezembro de 1935, p. 1, «O nosso Jornal». 
28 Ibidem, n.º 6, 12 de Janeiro de 1936, p. 2, «Duas amnistias». 
29 Ibidem, n.º 9, 2 de Fevereiro de 1936, p. 2, «Transcrições». 
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censório foram a principal causa da sua extinção. Apesar da sua vida efémera, A Rajada 

tornara-se “num dos periódicos mais considerados e temidos do Algarve” 30. 

                                                           
30 Cf. José Carlos Vilhena Mesquita, História da Imprensa do Algarve, Ob. Cit., Vol. II, p. 405. 
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1.1.1 - José Gonçalves Vítor 
 
 

José Gonçalves Vítor, filho de João Gonçalves, conhecido por João Vítor, e de 

Maria dos Santos, nasceu a 11 de Janeiro de 1911, em Silves, no sítio da Venda Nova. 

Quando tinha 10 anos, a sua família saiu do campo e foi para a cidade, onde estabeleceu 

um pequeno negócio de mercearia, frente ao rio. Fez a escola primária em Silves e, em 

1922, ingressou na Escola Comercial e Industrial. Cumpriu o serviço militar em Oeiras, em 

1932 e 1933. Entretanto, aprendera Esperanto, do qual se tornou um estudioso. Na tropa, 

estabeleceu grande amizade com o seu Capitão, António de Araújo Almeida Campos. Este 

ensinou-o a jogar xadrez e Vítor, em troca, ensinara-lhe Esperanto.  

Em Silves, José Gonçalves Vítor trabalhava no negócio do pai, pelo que se associou 

à Associação dos Empregados no Comércio de Silves31, da qual foi Presidente. Muitos dos 

elementos desta associação foram simpatizantes comunistas, nomeadamente Mateus da 

Silva Gregório, o secretário, e Estanislau do Carmo Ramos, o tesoureiro.  

José Gonçalves Vítor tinha conhecimento das reuniões e sabia dos preparativos de 

ambas as tendências para a greve geral que se anunciava para o início do ano de 1934. 

Contactava com António Estrela. Através dele conhecera o membro do PCP que fazia a 

ligação com Silves32. Na véspera do 18 de Janeiro de 1934, reuniu com os comunistas 

debaixo de umas alfarrobeiras perto da estação dos caminhos-de-ferro. Foi para casa já de 

madrugada. Nesse dia manteve fechada a Associação dos Empregados no Comércio de 

Silves, foi para a mercearia do pai, onde ia sabendo notícias do desenvolvimento da greve. 

No dia seguinte, a Polícia foi buscá-lo a casa. Os restantes membros da Direcção, 

juntamente com Sebastião Viola, também foram presos. José Gonçalves Vítor foi levado 

para o quartel de GNR em Silves, tendo assumido como sua a ideia de não abrir a 

Associação. Mateus da Silva Gregório, Estanislau do Carmo Ramos e Sebastião Viola 

foram libertados. A Associação, depois do 18 de Janeiro de 1934, nunca mais voltou a 

abrir33. 

                                                           
31 Desta associação fizeram parte Domingos Rita, Carlos Romano, José Ricardo, Edmundo Pargana, José 
Pargana, Francisco Correia, Sebastião Viola e Joaquim Rita, entre outros. 
32 Entrevista a José Gonçalves Vítor. 
33 Os móveis de Associação dos Empregados no Comércio de Silves foram distribuídos entre os associados. 
José Gonçalves Vítor ficou com a secretária e o arquivo. 
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O Administrador do Concelho conhecia bem a sua família, porque ia à mercearia de 

seus pais vender alguns produtos agrícolas de sua propriedade. A mãe de José Gonçalves 

Vítor, que trabalhara em casa da família de Salvador Gomes Vilarinho e andara com ele ao 

colo quando criança, dirigiu-se ao Administrador do Concelho, pedindo-lhe clemência para 

o filho. Mas Salvador Gomes Vilarinho negou conhecê-la34. 

José Vítor foi levado para Faro35. Aí ainda conseguiu comunicar com os outros 

detidos, ajudado pelo polícia Elias, de Boliqueime, através de umas mensagens dentro de 

um papo-seco36. José Gonçalves Vítor deu entrada na PVDE de Lisboa a 22 de Fevereiro 

de 193437. 

O seu irmão foi ao regimento pedir a António de Araújo Almeida Campos, para 

depor em tribunal em sua defesa. Apesar de António de Araújo Almeida Campos, então já 

promovido a Major, ter comparecido, todo medalhado, no Tribunal Militar Especial na 

Trafaria e tê-lo defendido contra a acusação que lhe era feita, tendo garantido que José 

Vítor não era comunista, pois tinha sido seu militar durante 15 meses, José Vítor foi 

julgado e condenado pelo TME a 14 de Maio de 1934 a 90 dias de prisão correccional e a 

450$00 de multa38. No entanto, esta testemunha tê-lo-á, decerto, salvo de pena mais 

pesada. 

Cumprida a pena, José Gonçalves Vítor regressou a Silves. Salvador Gomes 

Vilarinho mandou imediatamente prendê-lo39. Foi levado à presença do Administrador do 

Concelho que acabou por exigir que abandonasse a cidade. Foi, então, viver para Lagoa. 

Seus familiares e amigos foram expor a situação ao Dr. Marreiros Leite, chefe local da 

União Nacional, e pediram-lhe clemência. Este intercedeu junto do Administrador do 

Concelho. José Vítor passou então a vir à cidade somente de visita, mas aos poucos foi 

regressando a Silves40. 

                                                           
34 Entrevista a José Gonçalves Vítor. 
35 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SPS 1055/F, NT 4305, António Teodoro e outros, fl. 4, Carta do Director da 
PIDE ao Comandante da Polícia de Faro, Tenente José Rosa Mendes, de 21de Fevereiro de 1934. 
36 Entrevista a José Gonçalves Vítor. 
37 Cf. Maria de Fátima Patriarca, Sindicatos contra Salazar. Ob. Cit., «Anexo», p. 515. 
38Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Processo Colectivo, Proc. 1055/F, NT 4305, António Teodoro e outros, TME, 
«Cópia da acusação e condenação», fl. 4, de 14 de Maio de 1934. 
39 Entrevista a José Gonçalves Vítor. 
40 Ibidem. 
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O seu interesse pelo Esperanto levou-o a fundar o grupo esperantista «Verda Stelo» 

que funcionava no “Clube Desportivo Nacional”41. A escola esperantista veiculava ideais 

proibidos pelo regime, pelo que, ao ser avisado por José Anastácio Albano42, viu o perigo 

que corria pela permanente vigilância da autoridade local e resolveu encerrá-la. O regime 

sabia que, como no resto do país, as organizações esperantistas encobriam encontros e 

reuniões clandestinas e, nalguns casos, células comunistas43. 

José Gonçalves Vítor colaborou no jornal oposicionista A Rajada, com o 

pseudónimo de “Rotiv”. Devido aos seus antecedentes, ao jornal, à escola de Esperanto e 

às suas amizades, a vigilância policial acentuou-se. Em 1937, a PVDE informava que o 

comerciante José Vítor, em sua casa, reunia gente do campo, “exercendo propaganda 

comunista”44. 

Sentindo-se muito vigiado e em risco de nova prisão, abandonou toda a actividade 

política e, em 1938, foi para Lisboa trabalhar na Junta Nacional do Vinho, tendo transitado 

para o Banco de Portugal em 1940. Em 1945, José Vítor foi para Portimão para a 

delegação local deste Banco, onde se manteve até 1960. Continuou ao serviço desta 

instituição em várias cidades do país. Em 1971, regressou definitivamente a Portimão. 

José Gonçalves Vítor faleceu, aos 95 anos, em Portimão, a 6 de Setembro de 2006. 

                                                           
41 Cf. A Rajada, n.º 2, 15 de Dezembro de 1935, p. 1, «Esperanto». 
42 José Tereso Anastácio Albano, filho de Anastácio José e de Maria Teresa Albano, era natural de Silves 
(Monte Branco). Tinha participado na I Grande Guerra Mundial, tendo sido condecorado. No “Estado Novo”, 
desempenhou a função de contínuo na Câmara Municipal de Silves. Era legionário e um dos guardiães locais 
do regime salazarista. 
43 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, Ob. Cit., Vol. I, p. 186. 
44 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 940 SS, Relatório do PV da PVDE de VRSA, de 12 de Abril de 1937. 
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1.2 - A efémera Esperança da Guerra 
  
 

1.2.1 - Os Tempos da Guerra Civil de Espanha e a Organização comunista no 
final dos anos 30 

 
 

Em meados dos anos trinta, o regime salazarista alcançava a sua consolidação. A 

nível local, a implementação da sua estrutura política e social forçara, e em parte 

conseguira, que a sociedade silvense se moldasse à imagem dos valores cristãos da família, 

da ordem e da moral nacionalista, nos quais até as tradições clericais tinham sido 

recuperadas. 

O Algarve atravessava sérias dificuldades económicas decorrentes do impacto da 

depressão desencadeada nos EUA, no fim dos anos 20. As suas principais exportações, 

nomeadamente a cortiça, ressentiram-se do retraimento dos seus mercados externos. A 

crise social fez-se sentir na sociedade algarvia, especialmente entre as classes 

trabalhadoras. 

Apesar disso, a indústria corticeira não sofreu, ao invés da indústria conserveira45, 

uma precoce intervenção do Estado. No entanto, a nova ordem “Estado Novista” era 

propícia a que os industriais desenvolvessem a indústria, rentabilizando ao máximo a 

excessiva mão-de-obra que sobrevivia à volta dela, sendo pouco sensíveis aos problemas 

sociais. Assim, a maioria dos industriais silvenses viu com bons olhos a nova ordem e 

aceitou com maior ou menor entusiasmo as novas regras da tutela corporativa na indústria. 

A repressão da oposição reforçava-se com “a demissão dos funcionários públicos 

civis e militares” 46 que professassem “ideias grevistas (...) e o ideal comunista”47. 

Nesta altura, o regime já silenciara os velhos republicanos, os nacional-sindicalistas 

e a imprensa hostil, e “limpara” o funcionalismo público local, apesar de prosseguir 

permanentemente uma atenta vigilância. Em consequência do 18 de Janeiro de 1934, o 

                                                           
45 A organização da indústria conserveira iniciou-se, em Agosto de 1932, através de um verdadeiro código da 
indústria contido em novos decretos, estabelecendo as normas que passavam a regular a produção e comércio 
de conservas. Cf. Diário do Governo, I série, n.º 201, «Decretos n.º 21621, n.º 21622 e n.º 21623» de 27 de 
Agosto de 1932. 
46 Cf. ADF, Arquivo Correspondência confidencial do Governador Civil, Livro 255 A (1930-1936), Circular 
n.º 22 aos Administradores dos Concelhos, de 27 de Janeiro de 1934. 
47 Ibidem. 
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regime cantara a vitória dos valores tradicionais e patrióticos, bradando contra a “intentona 

comunista abortada, agitação revolucionária que Moscovo ordenara, o ensaio de revolução 

social, efectuado com as instituições da III Internacional”48, sendo certo que o objectivo 

político da revolução social era “o ódio sistemático à ideia de Pátria e de Nação”49. 

Todavia, Silves continuava a ser “uma pedra no sapato” do regime ditatorial. A 

memória do 18 de Janeiro pairava sobre a cidade. O seu desfecho fora desastroso para o 

movimento operário50. Na verdade, a repressão que se abateu sobre aqueles que 

prepararam e/ou participaram no 18 de Janeiro foi violentíssima. A prisão de mais de 

quatro dezenas de militantes anarquistas e comunistas provocara a consternação de todo o 

operariado silvense, que se solidarizava com as famílias dos presos. A Livraria de 

Henrique Martins fora literalmente assaltada, tendo sido inúmeros os livros apreendidos51. 

As autoridades enviaram à Direcção-Geral dos Serviços de Censura à imprensa “a relação 

das livrarias e demais estabelecimentos” 52 que vendiam livros no concelho. 

Oliveira Salazar deslocou-se, pela segunda vez, a Portimão53. Os problemas da 

indústria das conservas prendiam a sua atenção54. Silves e a sua indústria foram votadas ao 

esquecimento. O “espírito de elite de Salazar e de dois algarvios, os engenheiros Duarte 

Pacheco e Sebastião Ramirez” 55, não se fez sentir na cidade. 

As autoridades locais encontravam-se numa situação muito difícil, após o 

encerramento da Associação de Classe dos Corticeiros, com a prisão e o despedimento de 

muitos sindicalistas. A Associação de Classe (AC) tinha a seu cargo inúmeras 

                                                           
48 Cf. Anais da Revolução Nacional, [s.l.; s.n.; s.d.], Vol. III, p. 273. 
49 Cf. Correio do Sul, n.º 879, 21 de Janeiro de 1934, p. 1, «Como a opinião pública aprecia a última traição 
dos inimigos da ordem». 
50 O Secretário-Geral do PCP, alguns anos mais tarde, ao fazer um balanço dos estragos provocados pelo 18 
de Janeiro de 1934, concluiu que “a organização independente da classe operária portuguesa foi totalmente 
destruída”, que “os quadros do movimento sindical foram destroçados em mais de 90%” e que o Partido 
Comunista perdera “mais de 80% de todo o trabalho de formação anterior de quadros”. Cf. Bento Gonçalves, 
«Duas Palavras», in Ob. Cit., p. 139. 
51 Cf. AMS, Livros Copiadores de Ofícios Expedidos da Administração do Concelho, Copiador 54, fl. 1, Of.º 
do Administrador do Concelho ao Comandante da PSP do Distrito de Faro, de 1 de Março de 1934. 
52 Ibidem, fl. 157, Of.º do Administrador do Concelho ao Governador Civil do Distrito de Faro, de 19 de 
Abril de 1934. 
53 Cf. Correio do Sul, n.º 881, 4 de Fevereiro de 1934, p. 1, «O Sr. Dr. Oliveira Salazar chegou ontem ao 
Algarve». 
54 Cf. Estudo do Sr. Doutor Oliveira Salazar, Notas sobre a Indústria e o Comércio de Conservas de Peixe, 
Lisboa, 1953. 
55 Cf. Correio do Sul, n.º 897, 27 de Maio de 1934, p. 1, «28 de Maio de 1926». 
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competências, nomeadamente nos órgãos de fiscalização e de organização do trabalho 

fabril. A Comissão Administrativa, tentando suprir o vazio criado pelo encerramento da 

AC, solicitou ao Subsecretário das Corporações a entrega da sede do Sindicato Corticeiro 

na cidade, porquanto Silves era, no Algarve, “o maior centro industrial com população 

operária superior a mil operários corticeiros”56, pelo que era urgente iniciar a 

reorganização da indústria.  

“Encontrando-se dissolvida a Associação de Classe Corticeira, desta cidade e 

presos os antigos fiscais do trabalho da mesma associação”57, o Administrador do 

Concelho pedia instruções superiores e solicitava “o envio de alguns modelos de Estatutos 

de Sindicatos Nacionais”58. A colocação de novos elementos ou funcionários para as 

funções deixadas vagas era feita com múltiplos cuidados. A Comissão Administrativa 

pedia à União Nacional auxílio na nomeação de indivíduos que dessem “garantias de 

adesão e acatamento”59 aos princípios do “Estado Novo”.  

O que restava das organizações anarquista e comunista eram destroços. Os 

operários, acabrunhados, iam tomando conhecimento das prisões dos que tinham 

conseguido fugir. Virgílio Barroso e Manuel Simão Júnior regressaram a Silves, presos, a 

pé e amarrados aos cavalos da GNR que os ladeavam60. Manuel Pessanha foi capturado 

numa terra do Alentejo61. Carlos Sovela também foi preso em lugar que não consegui 

identificar. 

O regime tentava captar o operariado silvense para as soluções corporativas. Em 

Faro, após o 18 de Janeiro, as autoridades fizeram uma tentativa de convencer o operariado 

dos benefícios do corporativismo, que resultou infrutífera, sendo rejeitada a adesão dos 

operários presentes à ideia a um novo Sindicato Nacional62. A resistência passiva da 

                                                           
56 CF. AMS, Livro n.º 1 dos Copiadores de Ofícios Expedidos da Câmara Municipal de Silves, fl. (ilegível), 
Of.º do Presidente da CM de Silves ao subsecretário das Corporações, de 21 de Março de 1934. 
57 Cf. AMS, Livros Copiadores de Ofícios Expedidos da Administração do Concelho, Copiador 53, fl. 481, 
Of.º do Administrador do Concelho ao Governador Civil do Distrito de Faro, de 23 de Fevereiro de 1934. 
58 Ibidem, fl. 137, Of.º do Administrador do Concelho ao Director do Instituto do Trabalho e Previdência, de 
5 de Abril de 1934. 
59 Cf. AMS, Livro n.º 1 dos Copiadores de Ofícios Expedidos da Câmara Municipal de Silves, fl. 353, Of.º ao 
Presidente da Comissão Concelhia da União Nacional, de 28 de Junho de 1934. 
60 Entrevistas a Joaquim do Nascimento Ventura e a João dos Reis Negrão. 
61 Cf. Notícias do Sul, Évora, ano I, n.º 18, de 3 de Fevereiro de 1977, p. 1, «Em Silves também houve 18 de 
Janeiro» (artigo de Fernando Fitas). 
62 Cf. José dos Reis Sequeira, Ob. Cit., pp. 252-254. 
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maioria dos operários corticeiros dificultava a formação do sindicato corticeiro 

corporativo. “Aos trabalhadores repugnava a adesão a tais sindicatos, em substituição das 

suas anteriores associações de classe, violentamente dissolvidas” 63. 

Para responder à nova situação laboral, o PCP estabeleceu a orientação de boicote 

aos Sindicatos Nacionais e a de criação de sindicatos ilegais64. Mas o operariado silvense 

parecia estar numa espécie de limbo, após o 18 de Janeiro, em que toda a sua tradição 

sindical derrocara, e em Silves não há memória da existência de um sindicato ilegal. 

A corrente anarco-sindicalista não conseguiu recuperar do golpe sofrido. Nunca 

mais atraiu ou mobilizou o operariado silvense. Por outro lado, a organização local do PCP 

não chegou a ser totalmente desmantelada. Tinham ficado os jovens da FJCP que, escassos 

meses depois, reorganizaram o Comité Local, ficando este composto por Sebastião Viola, 

João Sequeira dos Santos, José Rodrigues e Manuel Miguel Peres65. Sebastião Viola, o 

elemento mais activo, era quem recebia o material de propaganda enviado do Barreiro e 

fazia a ligação a Portimão, levando para aí a propaganda. A propaganda comunista era 

dividida entre os elementos do Comité Local do PCP que, por sua vez, a distribuíam pelos 

amigos de confiança que, com mil cuidados, a passavam de mão em mão ou a largavam 

nas ruas perto das fábricas durante a noite. 

Nos anos 30, as células do PCP foram frequentemente organizadas por bairros e 

fábricas. As suas reuniões realizavam-se ao ar livre, nas ruas, na praça e no jardim da 

cidade. Foi constituída uma comissão de auxílio “quase permanente” às famílias dos presos 

políticos, pela qual os operários se desdobravam em peditórios “quase públicos, mas com 

grande precaução”66 e na venda de rifas.  

                                                           
63 Cf. Vértice 68/Setembro-Outubro 1995, p. 5, «Apontamentos sobre a luta sindical durante o fascismo» 
(artigo de José Vitoriano). 
64 Segundo José Vitoriano, foram efectivamente criados vários sindicatos ilegais. Durante alguns anos, a 
maioria dos trabalhadores recusou filiar-se nos sindicatos corporativos, havendo sindicatos ilegais com mais 
aderentes que os sindicatos corporativos do mesmo ramo. 
65 AP de José António Correia Viola, Entrevista a Manuel Miguel Peres, Doc. Cit., [Texto policopiado], 
Silves, 1975; Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PC 668/39, UI 4572, Sebastião dos Ramos Viola Júnior, fl. 5, «Auto 
de Perguntas» a Sebastião dos Ramos Viola Júnior, de 17 de Julho de 1939, e AHM, TME, Processo 93/38, 
1º Vol., João da Veiga e outros, PSP de Faro, pp. 113-117, «Auto de Perguntas» a João Sequeira dos Santos, 
14 de Fevereiro de 1938. 
66 AP de José António Correia Viola, Entrevista a Manuel Miguel Peres, Doc. Cit., [Texto policopiado], 
Silves, 1975. 
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A União Nacional67 lançou-se na organização de uma activa campanha eleitoral em 

prol das eleições da Assembleia Nacional e da Presidência, marcadas para 16 de Dezembro 

de 1934 e Fevereiro do ano seguinte, respectivamente, nas quais tinha a vitória assegurada, 

na medida em que só foi permitida a candidatura das suas listas. Para a propaganda 

eleitoral das eleições para a Assembleia Nacional, as autoridades locais divulgaram o 

discurso de Salazar na Emissora Nacional. O resultado eleitoral foi, como não podia deixar 

de ser, o esperado68. Dos 1892 recenseados silvenses, votaram 1454, o que deu ao regime 

uma “vitória” expressiva de 82%69. 

O Governador Civil, através do Administrador do Concelho, agradeceu a confiança 

dos silvenses, transmitindo “as saudações ao povo algarvio que mais uma vez soube 

afirmar com brilhantismo a sua fé nos destinos da Nação, dando a Salazar a mais completa 

e integral confiança, acorrendo ao acto eleitoral, numa significativa homenagem ao 

governo que tão nobremente tem defendido os interesses do país, organizando a nova 

estrutura social da edificação do Estado Novo”70. 

A cidade atravessava um período particularmente grave. As fábricas de moagem 

encontravam-se paralisadas por falta de trigo71, o que aumentava o desemprego. A crise de 

trabalho e a miséria eram tamanhas, que as próprias autoridades municipais solicitavam à 

Divisão Hidráulica do Guadiana a realização de obras de limpeza no rio Arade, nas ribeiras 

                                                           
67 Durante o Governo de Domingos Oliveira, por decreto do Conselho de Ministros, a 30 de Julho de 1930, 
instituiu-se o Partido único do regime, a União Nacional (UN). No manifesto de lançamento da União 
Nacional, definiram-se as bases da “nova ordem constitucional” e definiu-se Portugal como um “Estado 
Nacional, social e corporativo”. Mas só em 1932 se publicaram os estatutos da organização. A 12 de 
Novembro de 1932 foi designada a Comissão Central e a Junta Consultiva da UN, nas quais o estado-maior 
do regime se confundia com o próprio Partido único. De 26 a 28 de Maio de 1934 decorreu, na Sociedade de 
Geografia, o I Congresso da União Nacional. Em Maio de 1944 teve lugar o II Congresso da União Nacional. 
A 4 de Março de 1947, Marcelo Caetano tomou posse como presidente da Comissão Executiva da União 
Nacional. Na altura, o regime estava dividido entre os partidários da facção militar liderada por Santos Costa 
e os partidários da facção civil, na qual se destacou Marcelo Caetano. O III Congresso realizou-se em 
Coimbra, a 2 de Novembro de 1951. A 6 de Dezembro de 1958, na nova Comissão Executiva da União 
Nacional, presidida por António Castro Fernandes, destacou-se a acção de Henrique Tenreiro, o principal 
organizador das manifestações de apoio ao regime. Tenreiro também controlava o Diário da Manhã, o órgão 
de imprensa da organização. A União Nacional mudou de nome em Fevereiro de 1970, sob a presidência de 
Marcelo Caetano, passando a designar-se Acção Nacional Popular. 
68 Cf. Fernando Rosas, As Primeiras Eleições Legislativas sob o Estado Novo. As Eleições de 16 de 
Dezembro de 1934, Cadernos «O Jornal», Lisboa, 1985.  
69 Cf. O Algarve, n.º 1394, 23 de Dezembro de 1934, p. 1, «Votação no distrito de Faro». 
70 Cf. Comércio de Portimão, n.º 436, 23 de Dezembro de 1934, p. 1, «Nota Oficiosa». 
71Cf. AMS, Livros Copiadores de Ofícios Expedidos da Administração do Concelho, Copiador 54, fl. 32, 
Of.º ao Inspector Técnico das Indústrias e Comércio e Agricultura, de 6 de Março de 1934. 
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e valas, de forma a ocupar os homens desempregados72. Datam dessa altura as obras de 

cobertura da Ribeira de S. Bartolomeu de Messines e o pontão sobre a Ribeira de 

Alcantarilha73. 

A indústria de cortiças declinava progressivamente, devido a “um exorbitante 

encargo fiscal, dez vezes superior ao (…) aplicado ao fabricante de outros centros”74, e ao 

agravamento da despesa que o transporte da cortiça para os portos exportadores 

acarretava75. 

A situação do resto da província não era melhor. O estado sanitário da população 

preocupava o Governador Civil. A lepra existente era sintoma evidente da miséria social 

do operariado e do campesinato algarvios76. A assistência estatal e particular eram 

manifestamente insuficientes. A densidade da população escolar era tão baixa que o 

Governador Civil considerava “a situação do Algarve, em matéria de analfabetismo, a pior 

do país”77. 

Sebastião Viola, Mateus da Silva Gregório e Adelino Pinto abriram uma escola 

para analfabetos numa casa cedida pelo Dr. Vieira, que foi mandada encerrar pelas 

autoridades, “acusados de fazer política”78. 

No aspecto político, Silves destacava-se pela forte propaganda anti-regime e pela 

intensa repressão das autoridades administrativas e policiais. Por isso, alguns agitadores 

que tinham escapado à prisão pelo 18 de Janeiro foram expulsos pelo Administrador do 

Concelho79.  

Com a ida de Sebastião Viola para o Barreiro, no início de 1935, Abílio 

Barradinhas da Silva, mais conhecido por “Abílio Maneta”, entrou para o Comité Local. A 

este e a Manuel Peres, ambos corticeiros, cabia-lhes o aliciamento e a organização do 

                                                           
72 Cf. AMS, Actas das Sessões de CM de Silves, Cx. de Minutas de Actas de 1932-34, Acta n.º 4, de 21 de 
Fevereiro de 1934. 
73 Cf. IAN-TT, AMI, Maço 476, 1935, Pasta 7/13, NT 348, fl. 8, Relatório do Governador Civil de Faro, de 
13 de Maio de 1935. 
74 Ibidem, fl. 2, Relatório do Governador Civil de Faro, de 5 de Junho de 1935. 
75 Ibidem, fl. 18, Relatório do Governo Civil de Faro, Abril de 1935. 
76 Ibidem, fl. 24, Relatório do Governo Civil de Faro, 13 de Maio de 1934. 
77 Ibidem. 
78Cf. João D’Alvor, Ob. Cit., p. 39. 
79 Segundo José Gonçalves Vítor, Salvador Gomes Vilarinho expulsou cerca de 10 homens da cidade. Miguel 
Martins Júnior (o Chucha), José Gonçalves Rita, João Valério, Sebastião Viola e José Gonçalves Vítor foram 
os que consegui identificar. 
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operariado corticeiro, sector onde a influência comunista ainda se mantinha. João Sequeira 

dos Santos era, em substituição de Viola, o homem que assegurava a recepção e entrega da 

imprensa e da propaganda em Silves e Portimão. 

Além dos núcleos e células em Silves, a organização ramificou-se lentamente pelo 

concelho, com ligações ou contactos em S. Bartolomeu de Messines, Algoz, Tunes e 

Alcantarilha. Foi Abílio Barradinhas que recebeu a ligação para contactar, em Albufeira, 

João da Veiga80, “António Gomes”, que tinha vindo para a província trabalhar na 

organização do PCP no Algarve81. 

Estava finalmente feita a ligação ao Partido. Sebastião Viola mantinha-se em 

contacto com Silves, fornecendo uma direcção de Lisboa para onde ia a correspondência e 

donde era enviada a imprensa que vinha pelo caminho-de-ferro. O próprio João da Veiga 

passou a ir regularmente a Silves buscar o material para distribuir em Albufeira82. Sem que 

se saiba a razão, mas talvez por discordâncias ideológicas ou organizativas, em Abril de 

1935, Abílio Barradinhas retirou-se do Comité Local e depois de toda a actividade 

partidária, tendo Estanislau do Carmo Ramos entrado para o seu lugar no ano seguinte83. 

A 17 de Fevereiro de 1935, realizaram-se as eleições para o Presidente da 

República, precedidas de sessões de propaganda por toda a província84. O único candidato, 

Óscar Carmona, obteve 2700 votos no universo dos 3202 eleitores silvenses, o que lhe 

garantiu uma percentagem de 84,3 % no concelho85. 

                                                           
80 João da Veiga, filho de Joaquim da Veiga e de Maria da Conceição, nasceu em Albufeira em 1914. Foi 
empregado no comércio. Em 1933, quando cumpria o serviço militar, adoeceu. Recebeu tratamento no 
sanatório do Caramulo. Aí conheceu o arsenalista Aparício Duarte, que ali também se estava a tratar. Aderiu 
nessa altura ao PCP. Em Março de 1935 saiu do Caramulo e, a pedido de Aparício, quando regressou ao 
Algarve, trabalhou na organização do PCP nessa província. Em consequência desse trabalho foi preso em 
1938. Saído da prisão em 1940, regressou à actividade no PCP, em prol da reorganização. Sendo muito 
conhecido no Algarve, foi destacado para o Alentejo, onde trabalhou sob o controlo de Francisco Miguel. 
João da Veiga voltou a ser preso, a 15 de Junho de 1947, na vila do Redondo. Desconheço o seu percurso 
posterior. 
81 Cf. AHM, TME, Processo 93/38, 1º Vol., João da Veiga e outros, PSP de Faro, pp. 83-87, «Auto de 
Perguntas» a João da Veiga, 5 de Fevereiro de 1938. 
82 Ibidem. 
83 Ibidem, pp. 113-117, «Auto de Perguntas» a João Sequeira dos Santos, 14 de Fevereiro de 1938. 
84 Cf. O Algarve, n.º 1392, 9 de Dezembro de 1934, p. 1, «Nota oficiosa». 
85 Cf. Comércio de Portimão, n.º 445, de 24 de Fevereiro de 1935, p. 1, «Eleição Presidencial». 
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As autoridades locais promoviam a propaganda “no sentido de uma conveniente 

disseminação das doutrinas corporativistas” 86 e insistiam na necessidade da sua persistente 

divulgação. Sendo Silves “o fulcro da actividade comunista no meio operário algarvio”87, 

os esforços deveriam convergir para essa cidade. Mas não havendo voluntários, “o 

transporte dos operários feito em camionetas para cada sessão”88 era oneroso. Não tendo o 

Governador Civil recursos para tal, este solicitava subsídios ao Secretariado de 

Propaganda89. Confiava o Governador Civil que a abertura de duas Casas do Povo, a de S. 

Bartolomeu de Messines e a do Algoz, deveria facilitar a situação90. 

Mas o esforço propagandístico do regime era insuficiente e dava poucos frutos, o 

que preocupava as autoridades locais, que alertavam superiormente para o perigo de as 

massas “se deixarem arrastar por falsas propagandas (...) que conduzem a graves erros que 

exigem violentas repressões” 91. Sem a assistência devida aos necessitados, seria “fatal a 

eclosão dum movimento para a absorção do poder”92. E nesse dia quem travaria “a fúria 

das multidões sedentas de sangue, só obedecendo às ideias internacionalistas?”93. 

Na verdade, muitos operários silvenses, antigos simpatizantes e activistas anarco-

sindicalistas da velha Associação de Classe aderiram ao PCP. José do Carmo, António das 

Neves Batista e Carlos Maria constituem alguns exemplos de anarquistas convertidos ao 

PCP. Alguns dos corticeiros expulsos de Silves, após o 18 de Janeiro, pelo Administrador 

do Concelho, foram regressando a Silves. João da Conceição Valério e José Rita 

continuaram ligados ao Partido94.                                                                                                                 

No ano de 1936, foi desencadeada uma greve na fábrica Canelas & Garrochinho 

por aumento de salário, que durou oito dias, apesar da intervenção das autoridades. Na 

                                                           
86 Cf. IAN-TT, AMI, Maço 476, 1935, Pasta 7/13, NT 348, fl. 2, Relatório do Governador Civil relativo a 5 
de Junho de 1935. 
87 Ibidem. 
88 Ibidem. 
89 Ibidem. 
90 Cf. IAN-TT, AMI, Maço 476, 1935, Pasta 7/13, NT 348, fl. 4. 
91 Cf. IAN-TT, AMI, Maço 486, NI 359-1, Livro 1, n.ºs 1, 2, 8, 15, fl. 28, Of.º do Administrador do Concelho 
de Lagos ao Governador Civil de Faro, de 9 de Novembro de 1936. 
92 Ibidem. 
93 Ibidem. 
94 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 



 218 

fábrica de José Brás, os operários e o patrão chegaram a acordo sem recurso à greve95. O 

Avante! denunciava, nas suas páginas, a atitude do industrial Manuel Guerreiro que, apesar 

de dizer defender os interesses dos operários, dera trabalho a um desempregado, mas 

pagara menos que o devido. Perante a recusa do operário em aceitar trabalhar por esse 

valor, o industrial despedira-o96. 

O Governador Civil de então apelava à mobilização na União Nacional, que não 

conseguira galvanizar os algarvios, mantendo no distrito uma estrutura “decididamente 

débil”97: “Há que preencher os quadros da União Nacional e procurar neles homens de boa 

vontade que estejam decididos a trabalhar pela ordem e pelo ressurgimento nacional em 

que o governo está empenhado, contra a desordem, a desagregação da sociedade e da 

família, que são o lema do bolchevismo rubro”98.  

A instituição do regime obrigava também à formação do carácter da juventude no 

sentido de devoção à Pátria, na ordem, na disciplina, na moral e no sacrifício que o novo 

regime esperava dos seus infantes. Sobre a actividade da Mocidade Portuguesa em Silves, 

pouco se sabe. Mas tudo indica que o processo sofreu atrasos e acabou por ser secundado 

pela Legião Portuguesa99. Funcionou nas escolas primárias e noutros centros escolares, 

depois de Maio de 1936, pelo que junto dos jovens se fazia intensa propaganda “à sua 

filiação nesta patriótica agremiação”100. O núcleo silvense da Mocidade Portuguesa 

Feminina (MPF) constituiu-se em meados da década de 40. Em 1945, à frente da ala n.º 5, 

a subdelegacia regional de Silves101, estava a comissária Maria Inácia da Silva Estêvão 

que, nos anos 1945-1947, assumiu o cargo de delegada provincial do Algarve da MPF102. 

                                                           
95 AP de José António Correia Viola, Entrevista a Manuel Miguel Peres, Doc. Cit., [Texto policopiado], 
Silves, 1975. 
96 Cf. Avante!, II Série, n.º 15, de Janeiro de 1936, p. 3, «Tirando a máscara». 
97 Cf. Manuel Braga da Cruz, O Partido e o Estado no Salazarismo, Métodos, Editorial Presença, [s.l.;s.d.], 
p. 234. 
98 Cf. O Algarve, n.º 1451, 19 de Janeiro de 1936, p. 1, «Posse do novo Governador Civil». 
99 Cf. Carla Faustino, «O Algarve: da ditadura militar à consolidação do Estado Novo (1926-1940)», in Maria 
da Graça Marques (Coord.), Ob. Cit., pp. 511-526. 
100 Cf. Comércio de Portimão, n.º 561, 16 de Maio de 1937, p. 1, «Mocidade Portuguesa». 
101 Maria Inácia da Silva Estêvão e, posteriormente, Maria Teresa Abraços foram as subdelegadas regionais 
de Silves da MFP. 
102 Cf. Irene Flunser Pimentel, História das organizações femininas do Estado Novo, Círculo de Leitores, 
2000, pp. 247 e 436. 
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A Junta Nacional de Cortiça, fundada em 1936, tinha, entre outras finalidades, a de 

coordenar a matéria-prima para a indústria, tendo em vista os objectivos e os fins da 

organização corporativa expressos no Estatuto do Trabalho Nacional, que condicionavam 

até nos mais ínfimos pormenores a organização industrial e comercial do sector. Os 

industriais corticeiros silvenses, ao contrário dos industriais conserveiros portimonenses, 

não constituíram um grémio. De qualquer modo, a iniciativa dos empresários ficou 

gradualmente dependente das decisões do Estado, passando estes a ser apenas emissores de 

pareceres e orientações. Sentiu-se o agravamento dos processos burocráticos, sempre 

sujeitos a pressões e manipulações pelas grandes empresas do sector. A imprensa 

silenciava também as reclamações patronais, privilegiando a propaganda do “Estado 

Novo” e da organização corporativa. 

Nestes tempos conturbados, a situação do PCP deteriorara-se com a prisão de todo 

o seu Secretariado103. Este facto lançou o Partido numa grande crise, uma vez que, sem a 

orientação dos responsáveis, a frágil estrutura clandestina ficou desamparada. Com a 

prisão de muitos dos seus militantes e com o mau porte de alguns na Polícia, muitas 

ligações foram cortadas. João da Veiga desapareceu da província e a actividade comunista 

diminuiu então bastante em Silves.  

Constituída a Frente Popular Portuguesa104 para implementar as instruções do VII 

Congresso da Internacional Comunista105 e de Bento Gonçalves106, o seu eco reconhece-se 

                                                           
103 A prisão do Secretariado do PCP – Bento Gonçalves, José de Sousa e Júlio Fogaça – deu-se em 11 de 
Novembro de 1935.  
104 A Frente Popular Portuguesa (FPP) nasceu da actividade da Liga Portuguesa Contra a Guerra e o 
Fascismo, dirigida por Bento de Jesus Caraça e criada em Agosto de 1934. Era dominada pelos comunistas, 
mas com a participação de alguns grupos republicanos. Um dos aderentes republicanos da FPP foi José 
Domingues dos Santos. A FPP só publicou o respectivo programa em 1937, sob as palavras de ordem “Pão, 
paz, liberdade e cultura”. Defendia a democracia popular e a economia cooperativa e considerava  “as 
províncias ultramarinas, como parte integrante e inviolável da nação portuguesa”. A FPP não teve o êxito das 
suas congéneres espanhola e francesa. Após a prisão de todo o Secretariado do PCP em Novembro de 1935, a 
deficiente e instável organização do PCP encontrou muitas dificuldades na implementação da linha frentista, 
nomeadamente a grande dificuldade de estabelecer contactos regulares com a província. Sobre este período, 
vide José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, Ob. Cit., Vol. I, pp. 144-182. 
105 Cf. Jorge Dimitrov, A Luta contra o fascismo, Relatório e discursos ao VII Congresso da Internacional 
Comunista, Edições Bandeira Vermelha, 1977. 
106 O VII Congresso da IC colocou o PCP perante modificações profundas, nomeadamente uma nova 
abordagem do trabalho sindical. Então tornou-se um objectivo para o PCP constituir a “Frente Única e a 
Unidade Sindical”, procurando entendimentos com o Partido Socialista, com a CGT, com os seus militantes, 
organizações e grupos sindicais para a acção comum nos Sindicatos Nacionais e a utilização de todas as 
possibilidades legais no trabalho sindical. Todas as forças sindicais deveriam integrar os Sindicatos 
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em Silves pela actividade comunista nos anos seguintes. O silvense José d’ Oliveira 

Calvário Júnior teve um papel importante na divulgação e organização do movimento 

frentista no Algarve107. A luta pela Frente Popular foi lançada “no sentido de deslocar 

todas as organizações, grupos e elementos antifascistas do país para o trabalho com vista à 

utilização das possibilidades legais em toda uma série de organizações existentes no país 

envolvendo as largas camadas populares, pequeno-burguesas, etc.”108. 

A vitória da esquerda espanhola, a 16 de Fevereiro de 1936, criou uma situação 

hostil ao “Estado Novo”, fazendo renascer junto da oposição portuguesa as esperanças de 

impedir a sobrevivência do regime.  

O Algarve era uma das regiões portuguesas onde o conflito espanhol, pela sua 

proximidade, causava maior impacto. A Guerra Civil de Espanha109 teve uma grande 

influência em Silves. 

Se Salazar tratou de apoiar com prudência, mas com determinação, a causa 

nacionalista contra a República espanhola, o apoio das forças conservadoras locais aos 

nacionalistas foi óbvio e explícito. Mário Lyster Franco110, o homem forte da União 

Nacional no Algarve, ao microfone da União Rádio de Sevilha, apoiava Franco e apelava 

ao apoio de todos à causa nacionalista: “Se a Espanha está sendo martirizada, encarnando 

no seu sacrifício o espírito de todas as pátrias e salvando com o seu heroísmo e o seu 

                                                                                                                                                                                
Nacionais e empreender a conquista de uma base de trabalho em todos os Sindicatos Nacionais existentes e, 
em particular, nos ramos decisivos. Com a prisão de Bento Gonçalves, o PCP tentou, em vão, a partir de 
1935, implementar a nova política sindical. A prisão dos principais dirigentes em 1937 e 1938 e a não 
publicação do Avante! entre 1938 e 1940 impossibilitou a implementação dessas orientações. O PCP não 
tinha capacidade de mobilização para levar a sua palavra de ordem ao operariado, como veio a acontecer 
depois da reorganização em 1940 e 41. 
107 O grupo frentista em Olhão era composto por José d’Oliveira Calvário Júnior, Bartolomeu Zeferino, José 
Zeferino Costa, João Sales Socorro, José Joaquim Viegas Fuzeta  (José da Mónica) e um tal Miguel, do Café 
Avenida. Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SPS 2590, UI 4350, José d’ Oliveira Calvário. 
108Cf. O Militante, n.º 277, Julho/Agosto 2005, pp. 32-34, «Sobre as tarefas imediatas do Partido Comunista 
Português» (texto de Bento Gonçalves de 22 de Setembro de 1935). 
109 A Guerra Civil de Espanha (1936-1939) foi o acontecimento político com maior carga simbólica para o 
movimento revolucionário internacional desde a revolução russa de 1917. Milhares de revolucionários de 
todo o mundo, comunistas, socialistas, anarquistas e outros, foram para Espanha combater o fascismo. 
Muitos portugueses combateram nesta guerra, uns pelo lado dos republicanos e outros pelo lado franquista. 
Estima-se que morreram 83 portugueses nesta guerra. 
110 Mário Lyster Franco (1902 -1982) foi advogado, escritor e jornalista. Desempenhou mais de uma vez e 
por alguns anos o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Faro. Pertenceu à União Nacional e à Legião 
Portuguesa. Foi o mais destacado intelectual do regime no Algarve. Sobre a sua biografia vide Grande 
Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Vol. XV, p. 675; Glória Marreiros, Ob. Cit., pp. 209-210 e José Carlos 
Vilhena Mesquita, Confidências e Revelações de Mário Lyster Franco, AJEA Edições, 2005. 
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sangue a civilização cristã, braço erguido em saudação fascista, gritai todos comigo: Arriba 

Espanha!”111. Os nacionalistas algarvios recolheram fundos e víveres que seguiram para 

Espanha112. Sebastião Ramirez, o ex-Ministro do Comércio e amigo de Gil Robles113, foi 

durante a guerra civil o intermediário entre Salazar e Franco114. Era ele quem coordenava 

as acções e as iniciativas portuguesas de apoio aos nacionalistas espanhóis115. A vitória de 

Franco foi saudada com manifestações de regozijo na capital algarvia116. 

Ao contrário dos nacionalistas, as forças da oposição e o operariado silvense 

apoiaram a Espanha republicana. Foi nos tempos da Guerra Civil espanhola que se forjou a 

geração silvense que, na década seguinte, se opôs tenazmente ao regime salazarista. Essa 

geração tinha também o cunho republicano e anti-regime consolidado na Escola Comercial 

e Industrial de Silves, onde muitos jovens faziam o curso comercial ou o industrial, 

nocturno para os operários, e onde pontificavam os professores Francisco Vieira, José 

Emílio Vila Lobos e Samora Barros, todos eles anti-salazaristas117 e “muito queridos pelos 

seus alunos”118. 

O Silves Futebol Clube agregava à sua volta inúmeros sócios, maioritariamente 

corticeiros, muitos deles comunistas ou simpatizantes, nomeadamente Mateus da Silva 

Gregório, Adelino Pinto e António do Carmo Lourenço. Era no Silves Futebol Clube que 

muitos reuniam, ouvindo à socapa a Rádio Madrid. “O que nós sofremos com as derrotas 

do governo eleito pelo povo espanhol”119. 

                                                           
111 Cf. O Algarve, n.º 1485, 13 de Setembro de 1936, p. 1, «Na emissora Rádio Sevilha». 
112 Cf. Correio do Sul, n.º 1028, 29 de Novembro de 1936, p. 2, «Uma bela cruzada do Rádio Club 
Português». 
113 Gil Robles (1898-1980) foi Professor de Direito e um destacado político espanhol. Foi presidente e 
fundador da «Confederación Española de Derechas Autónomas» (CEDA). Apoiou a sublevação militar de 
1936 que deu origem à Guerra Civil de Espanha. 
114 Cf. Franco Nogueira, História de Portugal, 1933-1974, Vol. II, Supl., Livraria Civilização, Porto, 1981, p. 
168. 
115 Cf. Joel Serrão; A. H. de Oliveira Marques (dir.), Nova História de Portugal,  Vol. XII, Editorial 
Presença, Lisboa, 1991, p. 34. 
116 Cf. O Algarve, n.º 1618, 2 de Abril de 1939, pp. 1 e 2, «O fim da Guerra Civil de Espanha» e Correio do 
Sul, n.º 1150, 2 de Abril de 1939, p. 1, «A vitória definitiva de Franco provocou em Faro o maior 
entusiasmo». 
117 Cf. João D’ Alvor, Ob. Cit., p. 5. 
118 Idem, Ibidem. 
119 Idem, Ibidem, p. 7. 
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Mas não eram os únicos interessados em ouvir, pois a Polícia reportava que em 

Silves “a maior parte das casas comerciais, sem respeito algum pela lei” 120, que regulava o 

horário de trabalho, encontravam-se “abertas até altas horas fazendo ouvir as estações 

emissoras espanholas e discutindo-se sobre comunismo”121.  

Nas entrevistas realizadas confirma-se a ida de vários silvenses para Espanha 

combater os nacionalistas. Alguns já lá estariam122. À excepção de Manuel Bôto, que foi 

extraditado pelos falangistas no fim da guerra e enviado para o Tarrafal no seu regresso a 

Portugal, de António Loulé123, que regressou, e de António Quadros, o “António 

Espanhol”124, que lá morreu combatendo, não foi possível identificar os outros 

intervenientes pelo lado republicano125. A mesma má-sorte teve o silvense João do Carmo, 

um marceneiro, que pertenceu aos “Viriatos” e que morreu em combate, deixando duas 

filhas menores126. 

Por outro lado, alguns espanhóis refugiaram-se na serra algarvia. “Mas a PIDE cedo 

se apercebeu dessas incursões (…) e fez uma caçada aos espanhóis que aqui se tinham 

refugiado”127. Foram presos e enviados para Badajoz128, onde foram sumariamente 

fuzilados. Correram notícias que juntamente aos espanhóis capturados, a PIDE teria 

juntado alguns oposicionistas portugueses, que também tinham sido fuzilados129. 

                                                           
120 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 940 SR, fl. 42, Relatório do PV da PVDE de VRSA, de 12 de Abril de 
1937. 
121 Ibidem. 
122 Cf. César de Oliveira, «Os anarquistas e a Península Ibérica», in IV Jornadas de Silves, Ob. Cit., p. 156. 
123 Entrevistas a Joaquim do Nascimento Ventura e a Joaquim Gonçalves. A família Loulé possuía uma 
estalagem na baixa de Silves perto do rio. O António Loulé (filho) combateu na Guerra Civil de Espanha e, 
de vez em quando, aparecia em Silves e desaparecia, sempre fugido às autoridades. Viveu vários anos no País 
Basco, onde se terá casado. Tinha 3 irmãos, o Jaime, o Joaquim e o José. O seu pai tinha uma renda na 
Tapada. Protegia os operários corticeiros pois, quando não tinham trabalho, dava-lhes de comer. Como era 
entendido em agricultura, quando os militantes começaram a arrendar hortas para angariar fundos para o 
PCP, ele ensinou-lhes as técnicas agrícolas. 
124 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. A família de António Quadros era de Alcantarilha. António 
Quadros (pai) morreu na Guerra Civil de Espanha, onde combateu ao lado dos republicanos. O seu filho 
participou no grupo “Pró-Soviético”. Depois saiu de Silves, acompanhando a sua mãe e irmã. 
125 Nas entrevistas realizadas apurei que houve um silvense do sítio da Charneca que foi para a Guerra Civil 
de Espanha combater pelos Republicanos. Outros constituíram família no estrangeiro, pelo que após o 25 de 
Abril, alguns familiares de silvenses idos para Espanha vieram a Silves procurar as raízes dos seus 
progenitores. Entrevistas a Joaquim do Nascimento Ventura, a Josefa Guerreiro e a José Viola. 
126 Entrevista a Joaquim Gonçalves. 
127 Cf. João D’ Alvor, Ob. Cit., p. 145. 
128 Cf. Avante!, II série, n.º 28, 1ª quinzena de Fevereiro de 1937, p. 2, «No Algarve». 
129 Cf. João D’ Alvor, Ob. Cit., p. 145. 
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A primeira grande acção desencadeada no interior de Portugal contra o “Estado 

Novo”, após o início das hostilidades em Espanha, foi a Revolta dos Marinheiros130 que 

ocorreu a 8 de Setembro de 1936. António Marreiros131, silvense, grumete de manobras do 

“Bartolomeu Dias”, teve um papel activo nessa revolta comunista na Armada. A revolta 

redundou num fracasso e os revoltosos marinheiros algarvios, António Marreiros, de 

Silves, Tomás Baptista Marreiros132, da Vila do Bispo, e Joaquim Marreiros133, de Lagos, 

foram parar ao Tarrafal, onde excederam largamente o tempo das penas a que tinham sido 

condenados. Joaquim Marreiros foi o único que não regressou, pois faleceu nessa colónia 

penal a 3 de Novembro de 1948.  

Dias depois da revolta da ORA, foi criada a Legião Portuguesa134 que integrou as 

forças políticas mais conservadoras da cidade e que veio responder aos desejos e às 

aspirações dos silvenses ligados à organização corporativa e dos adeptos duma linha mais 

                                                           
130 A Revolta Comunista na Armada foi uma sublevação dos avisos Afonso de Albuquerque e Bartolomeu 
Dias e do contratorpedeiro Dão, cujos objectivos ainda não foram cabalmente clarificados. Informações 
prévias da PVDE, então comandada pelo Capitão Agostinho Lourenço, permitiram a rápida actuação do 
Ministro da Marinha, o Comandante Ortins de Bettencourt, apoiado pelo Tenente Henrique Tenreiro, e a 
revolta foi rapidamente sufocada. A sublevação foi organizada pelas células de marinheiros do PCP e 
mobilizada pela «Organização Revolucionária da Armada» (ORA). Os revoltosos foram quase todos 
transferidos para o Tarrafal, que passou a ser conhecido como o “campo da morte lenta”. 157 deportados 
chegaram ao Tarrafal a 29 de Outubro de 1936. Sobre esta revolta, vide João Borda, A Revolução dos 
Marinheiros, Lisboa, Edições Sociais, 1974; «Conversa entre Marinheiros – Histórias que não se podiam 
contar... A revolta dos navios de 1936 vista e vivida por alguns oficiais e marinheiros que nela tomaram 
parte», in Revista da Armada, n.º 34, 35, 36, Julho-Setembro de 1974 e Ricardo Machaqueiro, «A ORA da 
Revolta», in Expresso – Revista, 16 de Setembro de 1995, pp. 26-32. 
131 António Marreiros, filho de Nicolau Valentino e de Gertrudes da Conceição, nasceu a 16 de Janeiro de 
1910 em Silves. Era grumete de manobras no “Bartolomeu Dias” e participou na revolta organizada pela 
ORA. Foi entregue pelas autoridades da Marinha, a 8 de Setembro de 1936, recolhendo ao 3 º Posto da 14 ª 
Esquadra Mitra, e transferido para a Cadeia Penitenciária a 10 de Setembro de 1936. Julgado pelo TME, a 13 
de Outubro de 1936, e condenado na pena de 5 anos de prisão maior celular, seguidas de 10 anos de degredo 
ou em alternativa na pena de 17 anos e meio de degredo em prisão de 2ª classe, embarcou para Cabo Verde a 
17 de Outubro de 1936, donde regressou a 6 de Julho de 1953, recolhendo à Cadeia do Forte de Peniche. A 
29 de Agosto de 1953, foi finalmente restituído à liberdade, 17 anos depois de ter sido preso. Desconheço o 
seu percurso posterior. 
132 Cf. Presos Políticos no Regime Fascista, Ob. Cit., Vol. II, 1936-1939, p. 102. 
133 Ibidem, p. 131. 
134 A Legião Portuguesa foi instituída no dia 30 de Setembro de 1936 pelo Decreto-Lei n.º 27058. Refira-se 
que fora promulgado o Decreto-Lei n.º 27003, de 14 de Setembro de 1936, segundo o qual os funcionários e 
candidatos a lugares de Estado deviam declarar aceitar a integração na ordem social estabelecida pela 
Constituição de 1933, repudiando o comunismo e outras ideias subversivas. Sobre a Legião Portuguesa ver 
Ernesto Castro Leal, «Legião Portuguesa», in João Medina (dir. de), História de Portugal dos Tempos Pré-
Históricos aos nossos Dias, Alfragide, Vol. XII – «O “Estado Novo”: o Ditador e a Ditadura», Clube 
Internacional do Livro, 1998, pp. 259-274 e Luís Nuno Rodrigues, A Legião Portuguesa (1936-1944) [Texto 
policopiado], Lisboa, 1994, Tese mestr. Hist. dos Séculos XIX e XX (secção do século XX), Univ. Nova de 
Lisboa, 1994. 



 224 

dura no “Estado Novo”. O ambiente marcado pela consolidação das experiências 

ditatoriais na Europa e a Guerra Civil espanhola contribuíram para a militarização desta 

organização civil como guardiã do regime135. 

Mas o desenvolvimento da Legião Portuguesa no Algarve136 demorou e, em Silves, 

não provocou uma verdadeira mobilização local. A actividade do núcleo local da Legião 

Portuguesa137 desenvolveu-se na organização dos legionários, cujo treino e instrução se 

fazia no largo adjacente ao Campo dos Mártires da Pátria, no campo do “Vitória” e na 

“Quinta Azul” da família Vasconcelos138. Os legionários colaboravam e promoviam 

cerimónias públicas (bênção das bandeiras), angariação de fundos e tinham participação 

activa nas comemorações nacionais do 28 de Maio e do 1º de Dezembro, em conjunto com 

a Mocidade Portuguesa. António Marreiros Leite, Presidente da Comissão Concelhia da 

União Nacional, João de Freitas Figueiredo Mascarenhas, o Dr. Lança Falcão e Fernando 

da Conceição Sousa Torres eram os chefes da Legião local, desempenhando a função de 

Comandantes de Lança139 no Terço de Silves. No recrutamento, bem como no trabalho de 

vigilância, destacaram-se os legionários António Estiveira da Cruz Ataíde, José Anastácio 

Albano, Vicente do Carmo Júnior e Mário Euclides Pinheiro Correia de Matos, os Chefes 

de Secção. Um ano depois da sua fundação, a população silvense, calculada em seis mil 

habitantes, contava com apenas 35 homens inscritos na Legião Portuguesa140. A Polícia 

sabia das dificuldades dos legionários silvenses: “ (…) [estes] constantemente são 

ameaçados pelos da corrente adversa. Muitos outros há que se não inscrevem por recearem 
                                                           
135 Cf. Elsa Santos, «A Guerra Civil Espanhola: repercussões no Algarve», in Maria da Graça Marques 
(Coord.), Ob. Cit., pp. 545-548. 
136 Na primeira fase da organização, Leonel Neto Lima Vieira, antigo Governador Civil, foi nomeado 
Comandante Distrital da LP. Coube-lhe a responsabilidade de dirigir o processo de formação de núcleos 
legionários na província. Contudo, apesar dos esforços e do entusiasmo inicial, a instalação da rede distrital 
arrastou-se por alguns anos. Até Abril de 1939, e segundo o relatório da Junta Central enviado a Oliveira 
Salazar, foram inaugurados ao todo 21 núcleos na província algarvia, um número surpreendente no conjunto 
do país, mas diminuto relativamente ao total de filiados. Em Faro, haveria 1874 filiados. Cf. IAN-TT, AOS, 
CO/PC/21, pasta 8, relatório do Presidente de Junta Central de Legião Portuguesa a Oliveira Salazar, de 24 
de Abril de 1939. 
137 O núcleo silvense da LP teve a sua sede na Rua Francisco Vieira, no final de 1937, no antigo edifício dos 
Correios, onde se manteve até ao 25 de Abril. Aí foi instalada a sede do PCP silvense, que ainda se mantém 
no edifício. 
138 Entrevistas a Joaquim Gonçalves, a Joaquim do Nascimento Ventura e a José Rodrigues Vitoriano. 
139 AP de Joaquim do Nascimento Ventura, doc. «Relação nominal e numérica dos legionários, da sede do 
Terço de Silves», [s.d.]. 
140 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 940 SR, fls. 41 e 42, Relatório do PV da PVDE de VRSA, de 12 de Abril 
de 1937. 
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fazê-lo. Nas ruas alguns ostentam camisolas vermelhas, cumprimentam-se de punho 

cerrado”141.  

Após a aprovação do Código Administrativo142, em Dezembro de 1936, o sistema 

eleitoral tinha sido completamente reformado. Na Administração local o centralismo era 

evidente143. A vereação da câmara, eleita pelos “cidadãos”, passou a ser votada pelo 

Conselho Municipal, um novo órgão, composto pelos representantes das Juntas de 

Freguesia, da Misericórdia e dos órgãos corporativos. O regime de escolha do Presidente 

da Câmara e do seu substituto passou a depender de nomeação governamental, 

abandonando-se a modalidade do escrutínio secreto entre os vereadores144. A ditadura 

apertava a malha e as suas instituições entraram numa fase de grande agressividade política 

que a guerra civil em Espanha impulsionara e que inúmeros conflitos entre os nacionalistas 

locais agravaram145. 

Apesar disso, em 1936, Pavel, representante do PCP na Internacional Comunista, 

informou em Moscovo, numa reunião do Secretariado para os países latinos, que no 

Algarve existiam 80 militantes, num total nacional de 500146. 

                                                           
141 Ibidem. 
142 O Código Administrativo reforçou o controlo do poder central sobre os corpos administrativos, 
provocando uma profunda redução da capacidade de participação das populações na escolha dos seus repre-
sentantes locais, pela nomeação governamental do Presidente da Câmara, pela capacidade de dissolução dos 
órgãos locais pelo Ministérios das Finanças e do Interior e pela obrigatoriedade de aprovação de 
determinadas deliberações municipais pela administração central. 
143 O Presidente da Câmara era uma figura dominante nos órgãos locais. Presidia à Câmara Municipal e ao 
Conselho Municipal. Nas freguesias era representado pelos Regedores que, não sendo parte integrante dos 
órgãos das freguesias, eram os representantes municipais, cabendo-lhes funções de natureza policial, 
podendo para as exercer ser auxiliados pelos “cabos de ordem”. O poder do Presidente da Câmara, de 
nomeação governamental e apenas fiscalizado pelo Conselho Municipal, a que também presidia, era no 
quadro do Estado Corporativo praticamente absoluto no espaço territorial sob a sua jurisdição. Cf. Marcelo 
Caetano, Manual do Direito Administrativo, Livraria Almedina, Coimbra, Tomo I, pp. 332-334. 
144 Sobre a centralização política e administrativa das autarquias locais, bem como sobre a sua estrutura 
orgânica, vide Vital Moreira, «O sistema jurídico-institucional do “Estado Novo”», in João Medina (dir.), 
História de Portugal, dos tempos pré-históricos aos nossos dias, Vol. XII, Ediclube, Alfragide (Lisboa), 
1993, pp. 170 e 171 e História dos Municípios e do Poder Local, (dir. César Oliveira), Círculo de Leitores, 
[s.d.], pp. 303-316. 
145 Cf. IAN-TT, AMI, Do Gabinete do Ministro (correspondência), Maço 488, 1937, NT 362, Relatórios da 
PSP, «Relatórios de carácter político e social do Continente», fl. 28, Relatório de 5 de Outubro de 1937, fl. 
31, Relatório de 15 de Outubro de 1937, e fl. 35, Relatório de 5 de Dezembro de 1937. 
146 Cf. ICS/ AHS-IC. Doc. 110, mç. 30, Cx 2 (F495, op. 10, d 4), Réunion du Secrétariat Roman, Question 
Portugaise, le 14 Avril 1936, Orateur: Kerros, Langue française, p. 27. 
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No início de 1937, a ligação do PCP a Silves ficou cortada147 durante largos meses, 

pelo que a actividade comunista diminuiu bastante na cidade. As autoridades registavam 

que em Silves “ainda quando haja adversários acérrimos da situação, não há elementos que 

habilitem a autoridade a dar uma nota conscienciosa”148. 

Porém, a influência comunista continuava a crescer entre os mais jovens. João 

Sequeira dos Santos oferecera-se gratuitamente como professor de um grupo de jovens, 

filhos dos sócios da cooperativa “A Compensadora”. Leccionava na escola que funcionava 

nas instalações da cooperativa149. José Vitoriano substituiu-o, mais tarde, nessa tarefa150. 

A nível nacional, o ano de 1937, “um dos períodos mais obscuros e mal conhecidos 

da história do comunismo português151”, caracterizou-se pela falta de quadros e por 

múltiplos conflitos internos152 e externos153 que se agravaram nos anos seguintes154. Sob o 

ponto de vista orgânico, o PCP, durante a liderança de Pavel, recém-chegado do exterior, 

encontrava-se bloqueado e renitente em adaptar-se às novas directrizes do VII Congresso, 

pelo que se desenvolveu um esforço organizativo de modo a retomar ligações155. Em 

resultado desse esforço, Joaquim Bernardo Rodrigues Passos156, estudante algarvio em 

                                                           
147Cf. AHM, TME, Processo 93/38, 1º Vol., João da Veiga e outros, doc. da PSP de Faro, «Auto de 
Perguntas» a João Sequeira dos Santos, 14 de Fevereiro de 1938, fls. 113-117; «Auto de Perguntas» a José 
Mendes Coelho, 18 de Fevereiro de 1938, pp. 142-145, e «Auto de Perguntas» a Manuel Miguel Peres, 15 de 
Fevereiro de 1938, fls. 118-122. 
148 CF. IAN-TT, AMI, Do Gabinete do Ministro (correspondência), Maço 492, 1937, L. 1, PV/DF n.º 2, NT 
366-1, fl. 130. 
149 Cf. ACOC, Livro de Actas, Acta n.º 84 da Sessão de 3 de Novembro de 1937. 
150 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
151 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, Ob. Cit., Vol. I,  p. 253. 
152 A prisão de todo o Secretariado em 1935 conduziu a um período de grande crise organizativa no PCP. 
Muitos dos seus membros foram presos e com eles as tipografias onde eram compostos o Avante!, O 
Proletário e O Jovem. Em consequência disto, o Secretariado reconstituiu-se várias vezes. 
153 A Internacional Comunista (IC) deixou de reconhecer o PCP como uma das suas secções em 1939, 
retirando a sua confiança a Pavel, que protagonizara uma rocambolesca fuga e que se apresentara à IC como 
representante do PCP. A evolução da guerra e consequente derrota da República Espanhola pelas forças 
nacionalistas de Franco agravaram sobremaneira a situação dos comunistas portugueses, nomeadamente nos 
seus contactos com a IC, PCF, PCE e PCUS. 
154 Sobre esta temática vide José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, Ob. Cit., Vol. I, os capítulos 8 – 13. 
155 Recomposto o Secretariado em Junho de 1937, Pavel reorganizou o Comité de Lisboa, a estrutura 
orgânica que servia então de suporte ao Secretariado e a quase todas as actividades do PCP. 
156 Joaquim Bernardo Rodrigues Passos, filho de Virgílio Rodrigues de Passos e de Rosalina Dias Passos, 
nasceu a 19 de Janeiro de 1917, em S. Brás de Alportel, no seio de uma notável família dessa localidade. Foi 
aluno das Belas Artes, mas transitou para o Instituto Superior Técnico. Fez parte da organização do PCP em 
Lisboa, pertencendo ao Comité Regional dessa cidade. Controlou as zonas 4 e 2 e os ferroviários de Santa 
Apolónia. Trabalhou ainda na organização comunista em Alverca e Bucelas. Foi o controleiro da zona 5, até 
ser preso, quando frequentava o 5º ano de Engenharia Civil, pelo que não concluiu a licenciatura. Na prisão 
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Lisboa, que integrava o Comité Regional do PCP dessa cidade, foi enviado ao Algarve 

para organizar o Partido em novos moldes e implementar a política frentista. O seu 

pseudónimo era “Manuel Rocha” 157. O contacto com as velhas ligações foi assegurado por 

João da Veiga, outro delegado do PCP residente no Algarve, então “António Gomes” ou 

“António Figueira”158. De imediato reiniciaram os contactos com os velhos núcleos 

algarvios. Silves e Faro159 foram os núcleos motores deste processo. Nas reuniões 

clandestinas, “Manuel Rocha” expunha claramente os objectivos das orientações e “a 

conveniência de se criarem organizações da juventude feminina, bem como o infiltramento 

nas sociedades de recreio e desportivas” 160, insistindo “por várias vezes na necessidade de 

se criar um espírito de Frente Popular que englobasse todos os indivíduos de tendências 

antifascistas”161, que defendesse as reivindicações económicas e que aproveitasse “todas as 

legalidades para levantar a massa trabalhadora em defesa dos seus interesses, dentro das 

fábricas, oficinas, campo, etc.”162.  

Para concretizar este trabalho era necessário organizar o PCP num outro modelo 

que explicitasse a nova orgânica para o Algarve: 

 
 “ [a] criação de um Comité Regional (…) em ligação com o Comité Central de Lisboa e 
devendo funcionar em Silves, segundo a opinião do “Rocha”, por ser aquela onde a dita 
organização existia há mais tempo, deveria superintender a todos os assuntos respeitantes 
ao Algarve, para o que estabeleceria ligações com os Comités de Zona que se julgasse 
necessário criar, os quais estariam por seu turno em ligação com os comités locais e, 
finalmente, estes estariam em ligação com as células que controlavam”163. 

                                                                                                                                                                                
foi violentamente espancado e torturado até revelar sinais de demência. O Avante! denunciou a violência que 
sobre ele tinha sido exercida. Quando saiu da prisão, à responsabilidade de seus pais, vinha completamente 
transtornado. Desenvolveu uma esquizofrenia que o levou a tratamento psiquiátrico na Suiça. Por ter crises 
de violência, foi-lhe feita uma lobotomia. Regressou a Faro, por onde deambulava, vivendo na casa de seu 
irmão Ângelo Passos. Esporadicamente pintava e esculpia. Expôs no Círculo Cultural de Faro. Algumas das 
suas obras encontram-se no Museu de Lagos e noutros museus do Algarve. Faleceu em Faro, a 30 de Março 
de 1980, após ter vivido os últimos anos em completa apatia. 
157 Cf. AHM, TME, Processo 93/38, 1º Vol., João da Veiga e outros, fl. 200, «Auto de Perguntas» a Joaquim 
Bernardo Rodrigues Passos, 18 de Maio de 1938. 
158 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 940 SR, fl. 113, Relatório Extraordinário do PV de VRSA da PVDE, 10 de 
Maio de 1939. 
159 Ao Comité Local de Faro pertenciam Joaquim Ramos, Firmino Rita, José António Gonçalves, António 
Tomás Ramos Sobrinho, António Pedro Cabeleira, Rolando José da Silva Ponte, Eduardo Brito e Emílio 
Fernandes Moita. 
160 Cf. AHM, TME, Processo 93/38, 1º Vol., João da Veiga e outros, PSP de Faro, fl. 53, «Auto de 
Perguntas» a José António Gonçalves, 6 de Fevereiro de 1938. 
161 Ibidem. 
162 Ibidem, fl. 91, «Bases para a formação dum CR do PCP no Algarve». 
163 Ibidem, fl. 56, «Auto de Perguntas» a José António Gonçalves, 6 de Fevereiro de 1938. 
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Assim, e até 1938, o objectivo da organização comunista foi constituir um Comité 

Regional no Algarve164, subdividido em duas zonas - Faro e Silves -, tendo cada vários 

Comités Locais adjacentes com as respectivas células.                    

A tarefa era gigantesca, atendendo às dificuldades nas ligações e a uma crescente 

vigilância e à repressão policial, que o atentado a Salazar165, a 4 de Julho de 1937, em 

Lisboa, exacerbara. Em Silves, muitos foram os que disfarçaram o seu desgosto por 

Salazar ter saído ileso. O Governador Civil relatava as reacções dos algarvios ao atentado, 

salientando as múltiplas missas mandadas rezar em “acção de graças” a Salazar, notando, 

porém, “por parte de uma minoria da população civil, uma certa indiferença pelas 

manifestações”, que bem traduziam “a má vontade contra o homem que tem impedido a 

realização do programa do crime” e relacionando este facto com a distribuição de 

“panfletos e jornais e actos terroristas postos em prática”, o que demonstrava “uma 

completa ligação” que era “necessário desmantelar «A Bem da Nação»”166.  

De facto, o aparelho de imprensa reanimara-se e o Avante! e outras publicações 

clandestinas chegavam a Silves, umas vezes por via férrea, outras pelo transporte 

rodoviário da EVA. Neste caso era dirigida a um nome falso, com a cumplicidade do 

empregado de escritório Sebastião Perianes Palma167, e dividida entre os vários núcleos 

para que a distribuíssem nas suas terras. O cauteleiro Manuel Avelino Alves168, em Tunes, 

aliciara dois factores dos caminhos-de-ferro que traziam a propaganda vinda do Barreiro, 
                                                           
164Ibidem, fls. 90-91, «Bases para a formação dum CR do PCP no Algarve». Este documento, composto de 
11 pontos, definia a orgânica, o diagrama e todas as competências deste órgão, explicitando as regras de 
funcionamento, disciplina e cuidados conspirativos. O 1º ponto tratava da composição numérica e geográfica 
do CR Algarve; o 2º do «Trabalhos do Secretariado de Zona»; o 3º de «Reunião dos delegados locais»; o 4º 
de «Disciplina dentro das organizações locais»; o 5º de «Reunião do CR do Algarve»; o 6º de «Disciplina no 
CR»; o 7º de «Trabalhos gerais de todos os elementos»; o 8º de «Eleições»; o 9º de «A luta que se deve 
seguir»; o 10º de «Assentar bem as ligações» e o 11º de «Socorro». 
165 Cf. Emídio Santana, História de um Atentado, o atentado a Salazar, Publicações Fórum Lda., 1976. 
166 Cf. IAN-TT, AMI, Do Gabinete do Ministro (correspondência), Maço 488, 1937, NT 362, Relatórios da 
PSP, «Relatórios de carácter político e social do Continente», fl. 15, Relatório de 15 de Julho de 1937. 
167 Cf. AHM, TME, Processo 93/38, 1º Vol., João da Veiga e outros, PSP de Faro, fl. 53, «Auto de 
Perguntas» a José António Gonçalves, 6 de Fevereiro de 1938. 
168Manuel Avelino Alves, filho de Avelino Alves e de Isabel Maria, nasceu em 1898, em Tunes. Foi 
cauteleiro. Este militante do PCP, desde os anos 30, tinha responsabilidades na recepção e distribuição da 
imprensa clandestina, a partir de Tunes, onde tinha ligações com o Barreiro. Foi preso em Fevereiro de 1938 
com a maior parte da organização regional do PCP. Foi condenado a 9 meses de prisão correccional, que 
cumpriu. Nos anos 40, participou na reorganização do PCP. Creio que estaria ligado ao aparelho de imprensa 
e, por isso, desligado dos comités locais. Voltou a ser preso na vaga de prisões em 1948, tendo sido um dos 
poucos absolvidos. O seu nome consta na toponímia de Tunes. Desconheço o seu percurso posterior. 
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enviada por Belmiro Vieira da Ponte169 para o Algoz, sendo recebida por José Mendes 

Coelho que a distribuía pelos núcleos do concelho de Silves170.  

Depois das ligações terem estado cortadas, Belmiro Vieira da Ponte veio do 

Barreiro ao Algoz, acompanhado por João da Veiga, para tratar da organização local171. 

 Feitas as ligações para a imprensa, esta chegava de ou para Tunes, Messines, 

Algoz e Alcantarilha. A importância de Silves neste processo revelava-se na quantidade de 

imprensa que lhe cabia e que correspondia em número àquela que cabia ao resto da 

província172.  

A 25 de Novembro de 1937, realizaram-se as eleições para as Juntas de Freguesia e 

a concorrência às urnas foi diminuta, apesar do regime considerar que estas foram a 

“expressão directa da vontade dos chefes de família” 173 e dos representantes das 

corporações que, nas Câmaras, seriam os “portadores do mandato das várias classes a que 

pertencem, numa cooperação verdadeiramente democrática”174 e benéfica para a região. 

Entre muitos apoiantes do regime, o descontentamento grassava: 

 
“Alguns elementos que se dizem da situação continuam desligados e a guerrear-se, 
contribuindo com a sua inexplicável atitude para o aborrecimento dos bem intencionados e 
a perturbação e desmoralização dos restantes. Quem rejubila com este estado de coisas são 
os adversários que, desta forma, e sem se exporem vêem alguns dos seus pontos de vista 
satisfeitos”175. 
 

Até alguns filiados na União Nacional se mostravam descontentes “pela maneira 

quase coerciva” como lhes tinha “sido cobrado o donativo anual” 176 destinado à Legião 

Portuguesa. Não concordavam que, nas guias de entrega que lhes eram enviadas, já viesse 

“mencionada a quota anual” 177 com que tinham de contribuir. 

                                                           
169Belmiro Vieira da Ponte residira em Alcantarilha, onde trabalhou nos caminhos-de-ferro. Foi, 
posteriormente, trabalhar para a CUF, mantendo contactos com o núcleo de Tunes, Messines e Algoz. Após o 
corte de ligações em 1937, coube-lhe refazer a ligação do PCP com o Algarve. 
170 Cf. AHM, TME, Processo 93/38, 1º Vol., João da Veiga e outros, PSP de Faro, fls. 142-145, «Auto de 
Perguntas» a José Mendes Coelho, 18 de Fevereiro de 1938. 
171 Ibidem. 
172 Ibidem, fls. 55-56, «Auto de Perguntas» a José António Gonçalves, 6 de Fevereiro de 1938. 
173 Cf. Correio do Sul, n.º 1080, 28 de Novembro de 1937, p. 1, «As eleições municipais». 
174 Ibidem. 
175 Cf. IAN-TT, AMI, Do Gabinete do Ministro (correspondência), Maço 488, 1937, NT 362, Relatórios da 
PSP, «Relatórios de carácter político e social do Continente», fl. 28, Relatório de 5 de Outubro de 1937. 
176 Ibidem, fl. 31, Relatório de 15 de Outubro de 1937. 
177 Ibidem. 
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A péssima situação económica da província, que no Inverno de 1937 fora assolada 

por terríveis vendavais, degradara a condição da população. Sendo “a fome (…) má 

conselheira” 178, a vigilância das autoridades aumentara e foram “detidos em S. Marcos da 

Serra três indivíduos que naquela localidade faziam propaganda comunista”179. Os presos 

seriam, presumivelmente, os irmãos  Álvaro Santinho Coelho180 e Ataíde Santinho Coelho, 

e José Ventura Vargas181.  

Foi a distribuição intensa de jornais e panfletos subversivos 182 que chamou a 

atenção das autoridades: 

 
“Silves é uma das vilas do Algarve onde com maior intensidade se tem desenvolvido a 
acção comunista, exercendo-se ali a sua propaganda duma maneira bastante definida. A sua 
população quase exclusivamente formada por operários corticeiros, na sua maioria incultos 
e analfabetos, está totalmente inveterada de princípios e ideias comunistas que alguns, os 
cabecilhas, lhes têm feito incutir no espírito”183. 
  
Desde Dezembro de 1937 que no Algarve apareciam “jornais e panfletos de 

doutrina subversiva, distribuição esta que se ia intensificando, de mês para mês” 184, 

tomando um aspecto alarmante para a ditadura, pois “raros eram os dias em que as estradas 

e caminhos não apareciam coalhados de panfletos e jornais clandestinos, incitando o povo 

à revolta”185. A PSP estava convicta “de que nos meios desafectos à situação 

dissimuladamente se trabalhava activamente, aguardando-se o momento oportuno para se 

manifestarem”186 e, por isso, prevenia as autoridades administrativas: 

 

                                                           
178 Ibidem. 
179 Ibidem. 
180 Álvaro Santinho Coelho, filho de Florêncio Nunes Coelho e de Alice da Conceição Santinho, nasceu a 1 
de Julho de 1909, em S. Marcos da Serra. Ingressou na Marinha, tendo sido expulso por ter colaborado na 
Revolta dos Marinheiros de 1936. Terá sido detido em 1937, em S. Marcos da Serra. Fez parte do MUD e das 
comissões locais de apoio às candidaturas do General Norton de Matos, de Arlindo Vicente e de Humberto 
Delgado. Esteve sob vigilância permanente da PIDE. Faleceu a 18 de Janeiro de 1986, em S. Marcos da 
Serra. 
181 Entrevista a Álvaro Santinho Coelho (filho). 
182 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 940- SR, fl. 41, Relatório do PV da PVDE de VRSA, de 12 de Abril de 
1937. 
183 Ibidem, fl. 39. 
184 Cf. O Algarve, n.º 1561, 27 de Fevereiro de 1938, p. 1, «Manejos revolucionários no Algarve». 
185 Ibidem. 
186 Cf. IAN-TT, AMI, Do Gabinete do Ministro (correspondência), Maço 488, 1937, NT 362, Relatórios da 
PSP, «Relatórios de carácter político e social do Continente», fl. 35, Relatório de 5 de Dezembro de 1937. 
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“Há que desconfiar hoje de todos e de tudo, não entregando cargos de responsabilidade e 
confiança a quem não tenha dado provas indiscutíveis da sua dedicação ao “Estado Novo”, 
porquanto, os meios revolucionários estão dando instruções aos seus adeptos, no sentido de 
que estes se mostrem submissos e dedicados servidores no desempenho dos cargos oficiais 
que ocupam, a fim de que, pela traição, possam talvez conseguir, o que pela força não 
obtêm”187. 
 
A PVDE acompanhava a evolução da situação em Silves com muita atenção. Nos 

últimos tempos tinham-se ouvido algumas bombas, tendo a última rebentado no dia 6 de 

Abril de 1937. “Pelo local de rebentamento, (…) nas imediações da vila e desabitado”, a 

Polícia deduzia que estas bombas tinham “sido feitas rebentar não com a intenção de 

matar, mas sim na intenção de aterrorizar, ou talvez a título de experiência”188. Havia que 

apertar a vigilância, pois também “de tempos a tempos” a cidade era “percorrida por um 

automóvel que, durante a noite e de luz apagada, [largava] panfletos nas estradas”189.  

Além destes incidentes, a PVDE preocupava-se com a situação do antigo edifício 

da Associação de Classe, pertencente à cooperativa operária “A Compensadora”, que 

servia “de habitação a algumas famílias operárias” que viviam “em conjunto e absoluto 

regime comunista”190, e também com o facto de num prédio, situado para os lados da 

estação dos caminhos-de-ferro, ser “frequente a realização de bailes, durante os quais e 

aproveitando os intervalos da música, um indivíduo conhecido pelo Jaiminho”191 exercia 

propaganda comunista e lia panfletos.  

É verdade que o edifício da Associação de Classe dos Corticeiros ficara para a 

cooperativa “A Compensadora” e que tinha sido a priori estabelecido que, se o 

“Reviralho” vingasse, o edifício voltaria para a Associação de Classe192.  

                                                           
187 Ibidem. 
188 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 940 SS, fl. 41, Relatório do PV de VRSA da PVDE, de 12 de Abril de 
1937. 
189 Ibidem. 
190 Ibidem. 
191 Ibidem. 
192 Entrevista a Josefa Maria Gonçalves Guerreiro. O edifício da Associação de Classe tinha a fama de ter 
“almas do outro mundo”, pois, em tempos, aí se teria escondido um anarco-sindicalista tuberculoso e que aí 
falecera. O seu esconderijo fora a sala de Teatro, pelo que contagiara alguns elementos do grupo cénico. 
Após o 18 de Janeiro de 1934, o Padre José dos Santos Oliveira mostrara interesse no imóvel. De modo a que 
Salvador Gomes Vilarinho não tomasse conta do prédio, José de Paula Guerreiro, tesoureiro da Cooperativa, 
e Manuel dos Santos Nunes ocuparam o 1º andar. Para o rés-do-chão foi morar o corticeiro Pedro Baptista, 
um dos “renegados”, que trabalhava em casa com uma garlopa, e que ficou encarregado da conservação do 2º 
andar, onde havia a sala de Teatro e todo o espólio da velha Associação de Classe (mobiliário, bandeiras, 
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O Governador Civil pedia à PVDE para apertar a vigilância e tomar providências 

por “a PSP se ver inibida de o fazer por falta de verbas”193.  

Apesar de toda esta actividade, parece que o Comité Regional nunca conseguiu ser 

implementado, funcionando a organização comunista a partir do desenvolvimento do 

Comité Local de Faro e do Comité Local de Silves, ambos com ligações a outros comités 

locais da região. 

A vigilância policial na cidade apertava e iam sendo identificados os corticeiros 

considerados “propagandistas comunistas”194. Domingos Terruta esteve preso numa cela 

no Castelo de Silves, durante três dias e três noites, sem uma simples enxerga. O jovem 

corticeiro de 18 anos fora detido “porque lia o Avante!”195. Apesar da repressão, a falta de 

policiamento rural permitia o contínuo aparecimento do jornal clandestino nas veredas dos 

campos.  

As comemorações do 4º aniversário do Estatuto do Trabalho Nacional em Silves 

foram “regularmente concorridas”196. A Polícia notou: “(…) pouco entusiasmo da parte 

assistência, o que não é para admirar, se atendermos a que o algarvio é renitente, por 

princípio, a demonstrações de entusiasmo”197. 

Perante os inúmeros indícios de actividade comunista, o Tenente Rosa Mendes, 

Comandante da PSP de Faro, procedeu a investigações cuidadas. As suspeitas recaíram 

primeiramente sobre Firmino Rita, um sapateiro de Faro e o elemento encarregue da 

distribuição da propaganda comunista que chegava ao Sotavento. Este, informado 

atempadamente por “uma inconfidência dum polícia amador”198, conseguiu fugir. A 

organização farense arranjou um carro que o levou para S. Bartolomeu de Messines, onde 

foi acolhido pela organização local, ficando escondido em casa de Sebastião da Silva. João 

António Gonçalves, acompanhado de Paulo Matias, propôs levá-lo para lugar seguro, a 
                                                                                                                                                                                
cadernos, cenários, ficheiros, papel timbrado e grandes quadros, etc.). Parte deste espólio foi queimado para 
“não cair em mãos erradas”, outra em noites frias. 
193 Cf. IAN-TT, AMI, Do Gabinete do Ministro (correspondência), Maço 488, 1937, NT 362, Relatórios da 
PSP, «Relatórios de carácter político e social do Continente», fl. 28, Relatório de 5 de Outubro de 1937. 
194 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 940 SS, Relatório do PV de VRSA da PVDE, de 12 de Abril de 1937. A 
listagem inclui antigos anarco-sindicalistas, homens do 18 de Janeiro, simpatizantes e militantes do PCP. 
195 Entrevista a Sofia do Nascimento Pinto Terruta. 
196 Cf. IAN-TT, AMI, Do Gabinete do Ministro (correspondência), Maço 488, 1937, NT 362, Relatórios da 
PSP, «Relatórios de carácter político e social do Continente», fl. 28, Relatório de 5 de Outubro de 1937. 
197Ibidem.  
198 Cf. O Algarve, n.º 1561, 27 de Fevereiro de 1938, p. 1, «Manejos revolucionários no Algarve». 
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casa de seus pais em Porches. Mas, a sua mãe, ao saber do que se tratava, ficou 

“atrapalhadíssima”, pelo que oito dias depois levaram o Firmino para o Algoz e depois 

para Tunes, donde este acabaria por seguir para Lisboa para casa de uma irmã199.  

Malograda esta captura e confirmada a suspeita, Rosa Mendes prendeu “os 

indivíduos que mais de perto acompanhavam com o Rita” 200 e, “depois de apertados 

interrogatórios”201, desencadeou uma vasta operação que conduziu à prisão de vários 

militantes comunistas, nomeadamente à de João Veiga, na sua residência perto de 

Albufeira, a 3 de Fevereiro de 1938, tendo-lhe sido apreendida “uma mala com diversos 

livros, jornais e panfletos de doutrina subversiva e com basta correspondência, instruções, 

endereços, não só desta província como doutros pontos do país, bem como a cifra e a 

credencial que o acreditava como delegado do PCP202, junto dos seus camaradas, etc., 

etc.”203. 

A captura de João Veiga arrastou para a prisão quase toda a organização do PCP no 

Algarve. A 8 de Fevereiro de 1938, em Messines, foram presos Paulo Nunes Matias, 

Sebastião Nunes da Silva, João António Gonçalves, Manuel António Carneiro, António 

Pedro Lebre, José Mascarenhas Corte Real Cabrita, Francisco Eugénio Cabrita e Cláudio 

da Encarnação204, provando-se que existia aí “uma organização comunista de carácter 

revolucionário e com ligações com Faro, Silves e Tunes”205, e da qual os detidos eram os 

principais elementos responsáveis. 

                                                           
199 Cf. AHM, TME, Processo 93/38, 1º Vol., João da Veiga e outros, PSP de Faro, fl. 19, «Auto de 
Perguntas» a João António Gonçalves, 9 de Fevereiro de 1938. Noutro documento, as autoridades revelavam 
que Firmino Rita teria fugido para Marrocos. 
200 Cf. Correio do Sul, n.º 1093, 27 de Fevereiro de 1938, p. 1, «A Acção do «Komintern» e «Tenente Rosa 
Mendes» e O Algarve, n.º 1561, 27 de Fevereiro de 1938, p. 1 e 2 e «Manejos revolucionários no Algarve». 
201 Ibidem. 
202 A credencial era um pano branco, onde constava uma foice e um martelo e os seguintes dizeres: “Partido 
Comunista Português – SPFAIG – O portador é membro do Partido Comunista Português e encarregado pelo 
Comité Central de estabelecer contacto com a organização do Algarve e de ajudar os camaradas dessa região 
na sua actividade”. Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 122/38 NT 4505, fl. 29. 
203 Cf. Correio do Sul, n.º 1093, 27 de Fevereiro de 1938, p. 1, «A Acção do «Komintern» e «Tenente Rosa 
Mendes». 
204 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, S C PC 122/38, NT 4505, Estanislau do Carmo Ramos, fl. 5, Conf. 18 do 
Comando da PSP do Distrito de Faro ao Director da PIDE, de 15 de Fevereiro de 1938. 
205 Ibidem, fl. 11, Relatório do Comandante da Polícia de Faro, 14 de Fevereiro de 1938. 
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Seguidamente, uma patrulha prendeu, em Silves, João Sequeira dos Santos, Manuel 

Miguel Peres e Estanislau do Carmo Ramos206 e, no Algoz, José Mendes Coelho e Manuel 

Avelino Alves207. 

Em todo o Algarve foram detidos mais de 30 comunistas208. Destes, 30 foram a 

julgamento209. Abílio Barradinhas da Silva, Francisco Eugénio Cabrita e Joaquim Afonso, 

todos do concelho de Silves, foram postos em liberdade, por não se ter conseguido apurar o 

seu envolvimento na organização210. Entre os sete militantes que andavam fugidos, 

estavam José Damião Rodrigues, do Comité Local do PCP de Silves, e Filipe de Sousa 

Valente, comerciante no Algoz211. Os restantes foram julgados e condenados pelo Tribunal 

Militar Especial (TME) a 30 de Novembro de 1938212. 

As confissões tinham sido obtidas em condições violentas. Os presos foram 

brutalmente espancados e sujeitos a um rigoroso regime de incomunicabilidade, de fome e 

de sede213. O jovem delegado do PCP Joaquim Bernardo Rodrigues Passos, “Manuel 

Rocha”, enlouqueceu, tendo sido entregue a seus pais214. O testemunho de Francisco 

Guerreiro diz-nos que nos calabouços do Governo Civil de Lisboa muitos presos não 

dormiram “por não caberem deitados todos os reclusos”215.  

                                                           
206 Ibidem, fl. 43, Inf. do Comandante da Polícia de Faro, de 14 de Fevereiro de 1938. 
207 Ibidem, fl. 55, Relatório do Comandante da Polícia de Faro, de 22 de Fevereiro de 1938. 
208 Cf. Francisco Guerreiro, Um Aporte e Testemunho, Buenos Aires, 1952, fl. 37. 
209 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, S C PC 122/38, NT 4505, Estanislau do Carmo Ramos, fl. 81, Relatório do 
Comando da PSP de Faro, de 19 de Maio de 1938.  
210 Ibidem, fl. 55, Relatório do Comandante da Polícia de Faro, 14 de Fevereiro de 1938, e fl. 14, Relatório 
do Comandante da Polícia de Faro, de 22 de Fevereiro de 1938. 
211 Cf. Correio do Sul, n.º 1093, 27 de Fevereiro de 1938, p. 1, «A Acção do «Komintern» e «Tenente Rosa 
Mendes»; O Algarve, n.º 1561, 27 de Fevereiro de 1938, pp. 1 e 2, «Manejos revolucionários no Algarve», e 
Francisco Guerreiro, Pequena Monografia de Pechão, Algarve em Foco Editora, Faro, 1988, p. 96. 
212 Condenados do concelho de Silves: Paulo Nunes Matias, Sebastião Nunes da Silva, António Pedro Lebre, 
José Mascarenhas Corte Real Cabrita e Cláudio da Encarnação, na multa de 600$00 ou 30 dias de prisão 
correccional; João António Gonçalves, na multa de 1200$00 ou 60 dias de prisão correccional; Manuel 
António Carneiro, na multa de 1800$00 ou 90 dias de prisão correccional; Manuel Avelino Alves, a 9 meses 
de prisão correccional; Estanislau do Carmo Ramos e Manuel Miguel Peres, na pena de 20 meses de prisão 
correccional com desconto da prisão já sofrida e João Sequeira dos Santos, na pena de 22 meses de prisão 
correccional com desconto da prisão já sofrida. José Damião Rodrigues e Filipe de Sousa Valente, os 
fugidos, foram julgados à revelia e condenados à pena de 24 meses de prisão correccional. Todos os 
condenados perderam os direitos políticos por 5 anos. Sobre as penas destes e dos restantes condenados vide 
IAN-TT, PIDE/DGS, S C PC 122/38, NT 4505, Estanislau do Carmo Ramos, fl. 150, «Relação a que se 
refere o ofício 1409 de 30 de Novembro de 1938». 
213 Cf. Francisco Guerreiro, Ob. Cit., fl. 37. 
214 Cf. Avante!, II Série, n.º 80, Abril de 1938, p. 2, «Os presos enlouquecem». 
215 Cf. Francisco Guerreiro, Ob. Cit., fl. 37. 
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Na imprensa algarvia afecta ao regime destacavam-se os jornais Correio do Sul e O 

Algarve, ambos de Faro, e Povo Algarvio, de Tavira, que continuamente propagandeavam 

as realizações do “Estado Novo”. Estes periódicos deram um importante destaque ao 

“cancro vermelho” que voltara “a supurar o nosso lindo Algarve” e que o bravo Tenente 

Rosa Mendes conseguira aniquilar. “Mais uma vez os amigos de Moscovo, os maus 

portugueses” mostravam que só se interessavam “por ver o Mundo em chamas e cujo fim 

principal [era] o aniquilamento da civilização cristã”216. 

Apesar da vitória do regime sobre o “trabalho de sapa dos sovietes”217 e da prisão 

dos principais responsáveis, a agitação comunista continuou e até aumentou ao longo do 

ano de 1938. Um relatório enviado nesse ano pelo PCP à Internacional Comunista em 

Moscovo informava: “o jornal regional Voz do Sul, um bom jornal defensor dos interesses 

dos camponeses, submete-se à influência de camaradas do nosso Partido. Nós colaboramos 

aí”218.  

A Legião Portuguesa dava conta de “um certo recrudescimento da actividade 

comunista nos centros industriais do Algarve”219 e do contínuo “contrabando de armas 

vindas de Marrocos”220. Em Julho de 1938, os serviços de informação da Legião 

Portuguesa informavam que a situação na província se agravara, pela “atitude de certos 

elementos conhecidos, o aparecimento de panfletos e bilhetes com ameaças em certos 

núcleos da Legião”, comprovando-se sintomas de agitação, que havia “bastante tempo não 

se observavam”221. O Comandante Distrital participava que se tinham “repetido as 

agressões aos legionários”222. 

O núcleo local da Legião Portuguesa, zelando pela ordem no regime e pela sua 

segurança, denunciava todos os que pareciam opor-se-lhe. De Messines foram denunciados 

como elementos comunistas perigosos Manuel Alves, oficial de diligências do Julgado de 
                                                           
216 Cf. O Algarve, n.º 1561, 27 de Fevereiro de 1938, p. 1, «Manejos revolucionários no Algarve». 
217 Cf. Correio do Sul, n.º 1093, 27 de Fevereiro de 1938, p. 1, «A Acção do «Komintern». 
218 Cf. ICS/AHS-IC, Keiros e Amaro, «A Guerra de Espanha e a evolução do Fascismo em Portugal», 
(original em francês), Doc 97, Maço 17, Cx 2, [F495, op. 10a, d. 264] dact., [s.d.], [data de recepção, 9 de 
Setembro de 1938], p. 14. 
219 Cf. IAN-TT, AMI, Maço 496, Livro de Serviço de Informações da Legião Portuguesa, Proc. 1566/10, 
Ofício de 9 de Maio de 1938, cad. 211. 
220 Ibidem, Ofício de 18 de Junho de 1938. 
221 Ibidem, Ofício de 11 de Julho de 1938, cad. 293. 
222 Ibidem, Maço 502, Of.º da Junta Central da Legião Portuguesa ao Ministro do Interior, de 25 de Março de 
1938. 
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Paz223, Gregório Pacheco Lebre, que então pertencia à PSP de Lisboa224, e Sidónio Nunes 

Pacheco225, contínuo da Direcção Hidráulica do Guadiana em Faro, que se deslocava 

periodicamente a Messines226, sua terra natal. Manuel Gonçalves Matias, um sapateiro, era 

conhecido somente como um elemento simpatizante227. 

Estes factos confirmam a vigilância e a repressão que se fizeram sentir na 

província, nomeadamente no concelho de Silves. Aí a situação era mais grave, devido à 

crise da indústria que causara o despedimento de 300 operários corticeiros no mês de 

Setembro228 e por estarem “sem trabalho centenas de trabalhadores rurais” em Messines229. 

A Casa do Povo de Messines pedia às autoridades para promover a abertura de trabalhos 

onde pudessem “ser empregados muitos chefes de família que se [encontravam] na 

miséria” 230.  

Os próprios industriais silvenses, cientes da gravidade da situação, indicaram várias 

medidas ao Comissariado do Desemprego “a fim de assegurar no futuro” a vida da 

indústria, mostrando-se “reconhecidos ao Governo se este entendesse providenciar”231 

nesse sentido. 

O Governador Civil conhecia a dramática situação social da cidade, pois 

conferenciara com o Presidente da CM de Silves e, pela gravidade que nesse concelho 

assumia a crise do desemprego, apelara ao Ministro do Interior: “Pode-se afirmar que, 

além dos pobres normalmente existentes na sede de concelho, 900 pessoas da cidade de 

Silves sofrem os horrores da fome”232. A Câmara “animada de desejo de socorrer esses 

                                                           
223 Ibidem, Maço 496, 1938 Livro de Serviço de Informações da Legião Portuguesa, Proc. 1566/10, Ofício de 
8 de Novembro de 1938. 
224 Ibidem, Ofício de 26 de Dezembro de 1938. 
225 Vide adiante a biografia de Sidónio Nunes Pacheco. 
226 Cf. IAN-TT, AMI, Maço 496, 1938 Livro de Serviço de Informações da Legião Portuguesa Proc. 
1566/10, de 26 de Dezembro de 1938. 
227 Ibidem, Ofício [s.d.]. 
228 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PS PC 633/46 NT 4899, António do Carmo Lourenço, Relatório n.º 851 do 
Governador Civil de Faro ao Ministro do Interior, de 20 de Outubro de 1938. 
229 Ibidem, Doc. do Governador Civil de Faro ao Ministro do Interior, de 2 de Março de 1938. 
230 Ibidem. 
231 Cf. IAN-TT, AOS/CO/PC, Pt. 19, fl. 310, Excerto do relatório do adjunto do Comissariado do 
Desemprego, de 5 de Dezembro de 1938. 
232 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PS PC 633/46 NT 4899, António do Carmo Lourenço, Relatório n.º 851 do 
Governador Civil de Faro ao Ministro do Interior, de 20 de Outubro de 1938. 



 237 

infelizes abriu-lhes as portas da “sopa” onde lhes distribui alimentação”233. No entanto, a 

verba do orçamento camarário destinada a fins de assistência não permitia a continuação 

de tal expediente. O Presidente da Câmara tentara o recurso a uma subscrição pública que 

pouco rendera. Os industriais das fábricas de cortiça, pretextando que tinham descontado 

nos seus proventos 1% dos salários dos seus operários para o Fundo do Desemprego, não 

contribuíram para a subscrição. O Governador Civil pedia ao Ministro do Interior para lhe 

serem fornecidos, com a maior urgência, meios materiais para auxiliar a Câmara Municipal 

de Silves, sugerindo a obtenção de subsídios do Fundo do Desemprego, da Assistência e da 

Junta Nacional da Cortiça234. 

Outro problema preocupava o Governador Civil, o problema político que a cidade 

representava. “A cidade de Silves é um meio absolutamente hostil ao Estado Novo”235. 

Como tal, resolvera aí “não fazer a sessão de propaganda eleitoral” para as eleições para a 

Assembleia Nacional em Outubro de 1938, “para que ela não resultasse um fiasco como a 

de Portimão”.236 As considerações de Monteiro Leite evidenciam a extensão da oposição 

ao regime em Silves, entrando em completa contradição com as alegadas percentagens das 

eleições registadas na cidade237. 

O Governador Civil deixava para o futuro “o problema de esclarecer a população 

de Silves através de propagandas contínuas e inteligentes” que, a seu ver, tinham “sido 

descuradas”238. Estava, no entanto, certo de que a Revolução Nacional chegaria a Silves e 

caso “os subsídios fossem concedidos antes da realização do próximo acto eleitoral”, 

aproveitaria “tal ensejo para o primeiro comício às massas operárias de Silves e para a 

primeira lição aos industriais” que fingiam “desconhecer as suas obrigações morais e 

sociais”239. 

                                                           
233 Ibidem. 
234 Ibidem. 
235 Ibidem. 
236 Ibidem. 
237 Cf. Correio do Sul, n.º 1130, 13 de Novembro de 1938, p. 1, «A eleição da Assembleia Nacional no 
Algarve». Em Silves, dos 3233 votantes inscritos votaram 2489, tendo a lista única da União Nacional 76,9% 
dos votos. 
238 Cf. IAN-TT, AMI, Maço 494, 1938, Livro 2, «Assunto: Crise de Trabalho em Silves», Of.º 851 do 
Governador Civil ao Ministro do Interior, de 20 de Outubro de 1938. 
239 Ibidem. 
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A indústria atravessava tempos verdadeiramente difíceis. Segundo o 

correspondente do Banco de Portugal, os negócios desta indústria requeriam muita 

ponderação, pelas anuais “oscilações estonteantes” do preço de compra da matéria-prima. 

A indústria estava “inteiramente desorganizada” 240, sujeitando-se aos caprichos dos 

compradores estrangeiros. Era muito difícil regulamentá-la “devido à variedade de 

qualidades de matéria-prima”241, pelo que a indústria “continuava a sua marcha quase nas 

mesmas bases e nos mesmos negócios de há vinte ou trinta anos”242. Tal situação 

preocupava a entidade bancária, pois Silves era uma praça onde o Banco de Portugal tinha 

“muita clientela”243. 

O regime só conseguiu impor o novo sindicato corporativo em 1939, designando-o 

de Sindicato Nacional dos Operários Corticeiros do Distrito de Faro244 (SNOCDF), 

aprovando os seus estatutos e regulando os novos direitos e deveres dos operários à luz da 

doutrina corporativa. Silves ficou com a sede deste organismo, havendo uma secção em 

Faro. O Sindicato localizava-se no 1º piso do n.º 10 da Rua Comendador Vilarinho, mesmo 

em frente da fábrica dos “pirolitos” de João José Duarte. 

 No entanto, e apesar de tardia, a implementação deste órgão corporativo encontrou 

grande resistência no meio operário silvense. “É que havia uma reacção natural do 

operariado, dos outros trabalhadores, contra os «sindicatos nacionais», tinham até certa 

repugnância em entrar em tais sindicatos, parecia que, entrar para os sindicatos era fazer 

um frete ao fascismo, era aderir um pouco à política do fascismo”245. 

A propaganda do regime incentivava à adesão dos operários corticeiros ao sindicato 

corporativo, seguindo o exemplo de Salazar que dissera: “Temos obrigação de sacrificar 

tudo por todos; não devemos sacrificar-nos por alguns” 246. Aos corticeiros cumpria-lhes 

                                                           
240 Cf. ABP, Relatório, balanço e desenvolvimentos da Agência do Banco de Portugal em Portimão, 1938, fl. 
2. 
241 Ibidem. 
242 Ibidem, fls. 3 e 4. 
243 Ibidem, fl. 4. 
244 O Sindicato Nacional dos Operários Corticeiros do Distrito de Faro, com sede em Silves, foi instituído por 
alvará de 3 de Julho de 1939. Como noutras situações, na escolha da localização da sede sindical não 
imperou o critério administrativo, mas sim a existência em Silves de um núcleo industrial e operário mais 
importante do que na capital administrativa do distrito. 
245 Cf. Miguel Medina, Esboços, antifascistas relatam as suas experiências nas prisões do fascismo, Edição 
da Câmara Municipal de Lisboa, 1999, p. 124, Entrevista com José Vitoriano. 
246 AP de Josefa Guerreiro, Circular n.º 4 do SNOCDF, de Fevereiro de 1940. 
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“dar vida ao (…) organismo corporativo” para que ele fosse “um baluarte” que resistisse 

“às arremetidas da indisciplina, da desordem e da mentira”247.  

As novas disposições controlavam totalmente as relações de trabalho, assim como 

todas as fases do processo produtivo, constituindo a face jurídica de submissão do 

operariado. O “Estado Novo” impôs a sua intervenção declarada não só na prévia 

aprovação das Direcções Sindicais eleitas, mas também pelo poder de demissão das 

mesmas.  

Mesmo assim, alguns sindicalistas acabaram por aceitar integrar e dirigir o novo 

sindicato, mas sem qualquer espaço de manobra que justificasse a sua participação248. O 

carácter colaboracionista que o Governo lhes quis atribuir está patente no nome pelo qual 

ficaram conhecidos entre os seus pares: “os renegados”249. Silves teve também os seus 

renegados. José Vieira “Gago”250, o organizador e o primeiro dirigente do Sindicato 

Nacional, e Pedro Baptista251. 

A 3 de Setembro de 1939, Oliveira Salazar declarara a política de neutralidade do 

país, relativamente à II Guerra Mundial. A neutralidade não deixou de satisfazer os 

interesses ingleses e alemães, circunscrevendo a área do conflito e fazendo de Portugal 

uma placa giratória e palco dos interesses das potências beligerantes. Devido à eclosão da 

II Guerra Mundial, em Silves, das 27 fábricas tinham fechado 18. As restantes 9 tinham 

reduzido o número de dias de trabalho, “havendo (…) 682 operários sem trabalho”252. 

A PVDE seguia de perto a crise da indústria corticeira em Silves, que colocava 

enormes problemas ao recém-criado Sindicato Nacional. A crise era, em parte, justificada 

                                                           
247 Ibidem. 
248 Cf. José dos Reis Sequeira, Ob. Cit., p. 246. 
249 Renegados eram aqueles que, depois de terem sido militantes libertários, assumiram posições públicas de 
opinião e de adesão ao “Estado Novo”, o que para os seus antigos companheiros constituía uma manifestação 
evidente de traição ou de renegação de ideais. 
250 José Vieira, conhecido por José Vieira Gago, foi um destacado líder anarco-sindicalista da Associação de 
Classe Corticeira e o correspondente de A Batalha em Silves. Foi ferido com gravidade na manifestação 
operária em 1924. Aderiu ao “Estado Novo” e teve um importante papel no controlo, vigilância e denúncia 
dos operários. Foi o 1º Presidente do Sindicato e, segundo José Vitoriano, o único “declaradamente fascista”. 
Era enfermeiro e trabalhou com o Dr. Pereira Neves. Casou-se com Maria Vieira, uma parteira muito popular 
na cidade. José Vieira faleceu em 1985, em Silves. 
251 Cf. João Freire, Anarquistas e operários: ideologia, ofício e práticas sociais, Biblioteca das Ciências do 
Homem. Sociologia, epistemologia; 13, Afrontamento, Porto 1992, p. 270.  
252 Cf. IAN-TT, AMI, Maço 507, L.º 3-DS/DJ, n.º 3, Relatório de 1 de Outubro de 1939, sobre crise do sector 
corticeiro em Silves. 
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pela falta de navios que aportavam a Portimão e que preferiam carga de maior 

densidade253. Um oficial da PVDE, enviado em missão inspeccionadora ao Sul do país, 

relatou a preocupação com a crise da indústria corticeira em Faro, que levara já ao 

encerramento da maioria das fábricas, com o consequente desemprego de mais de 

seiscentos operários. O mesmo recomendava insistentemente a actuação do Sindicato 

Nacional dos Operários Corticeiros do distrito para resolver essa “grande crise”, mas 

antevia o seu insucesso. O Sindicato, recentemente criado “mercê de um trabalho aturado e 

longo de propaganda, efectuado pelas autoridades locais e indivíduos adeptos do 

Corporativismo”254, poderia estar condenado ao fracasso. Se não se conseguisse actuar de 

forma a atenuar os efeitos da crise, podia “considerar-se perdido todo o esforço (...) 

pacientemente despendido”255. Além disso, a cidade era um “meio de difícil penetração 

para as doutrinas corporativas, em consequência da grande propaganda extremista que em 

tempos anteriores”256 aí se fizera sentir. Por isso, se “prontamente” não se tomassem 

providências, “os fermentos dessas antigas doutrinas”, que ainda por lá existiam “em 

relativa abundância”257, poderiam pôr em perigo o sistema corporativo. O aproveitamento 

que os partidários das «ideias extremistas» faziam da situação de crise, “esperançados 

talvez em que ela [pudesse] desacreditar o Sindicato”, poderia ser rapidamente anulado, se 

todos os meios fossem postos em marcha, o que implicaria “um auxílio pronto e imediato” 

aos serviços de assistência montados em Silves, “o que permitiria pelo menos alimentar os 

desempregados e as suas famílias”258. 

Assim, a intervenção do Sindicato Nacional junto dos operários desempregados 

deveria ser imediata e benéfica, de modo a ganhar reputação no seu seio. 

 
“Postas de lado as velhas fórmulas liberais e verificados os erros e os crimes da ideologia 
marxista, urgia que ao lado da política nova, se erguesse uma nova economia. Pela solução 

                                                           
253 Cf. ABP, Relatório, balanço e desenvolvimentos da Agência do Banco de Portugal em Portimão, 1939, fl. 
3. 
254Cf. IAN-TT, AGMI, maço 507, L.º 3-DS/DJ, n.º 3, Relatório do oficial da PVDE encarregado de uma 
Fiscalização ao Sul do País, 7 de Outubro de 1939. 
255 Ibidem. 
256 Ibidem. 
257 Ibidem. 
258 Ibidem. 
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encontrada, são defendidos os superiores interesses da Nação, a sua riqueza e o seu 
trabalho, tanto dos excessos capitalistas como do bolchevismo destruidor”259. 
 
Em Maio de 1939, foram presos, em Silves, José Mimoso e António Matias Rocha 

por actividades subversivas260, presumivelmente ligadas ao SVI ou ao PCP. 

O regime salazarista, apesar de ter cerceado as liberdades individuais e colectivas 

dos operários, estabeleceu através dos organismos corporativos alguns compromissos com 

as entidades patronais, que, no entanto, não conseguiram minorar as agruras e condições do 

operariado silvense que vivia no limiar da mais elementar pobreza. Apesar de muitos 

industriais se insurgirem perante os novos organismos relativamente à obrigação do 

cumprimento e às inspecções de fiscalização do horário de trabalho, realizadas pelos 

delegados do Instituto Nacional de Trabalho e Previdência261, “os operários (…) viram 

reconfirmadas e, nalguns pontos melhoradas, as condições de horário em vigor, 

satisfazendo algumas das suas antigas reclamações tanto em matéria de duração do 

trabalho e de descanso semanal, como de pagamento de horas extraordinárias e de restrição 

do emprego de mulheres e menores”262. 

A nova legislação possibilitou aos industriais verem-se livres dos operários que 

resistiam à nova ordem, aproveitando-se da crise de desemprego e do conhecimento que 

tinham deles, na sequência das suas reclamações. O despedimento com justa causa tinha 

múltiplas razões, facilmente utilizáveis pelos industriais: indisciplina, mau comportamento 

moral e cívico, recusa às ordens dadas pelos chefes, embriaguez, discussão de questões de 

carácter político e social, entre outras. 

A liderança do operariado era quase inexistente. Os golpes profundos desferidos 

pela PVDE no final dos anos 30 quase tinham levado à extinção do PCP. As sucessivas 

prisões dos mais importantes quadros partidários fizeram com que a segunda metade dos 

anos 30 fosse dramática para o PCP. Prisões, “infiltrações” e problemas de organização e 

                                                           
259 Cf. Comércio de Portimão, n.º 638, 6 de Novembro de 1938, p. 1, «Benemerências do Estado Novo». 
260 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 940 SR, fl. 113, Relatório Extraordinário do PV da PVDE de VRSA, 10 de 
Maio de 1939. 
261 Cf. Diário do Governo, I série, n.º 217, «Decreto n.º 23053», de 23 de Setembro de 1933. O Instituto 
Nacional de Trabalho e Previdência (INTP) desempenhou um protagonismo importante no âmbito das 
negociações e relações entre o patronato e operariado, assim como na homologação e na fiscalização dos 
Contractos Colectivos de Trabalho, constituindo o principal órgão propulsor e fiscalizador do aparelho 
corporativo. 
262 Cf. Fátima Patriarca, A Questão Social no Salazarismo 1930-1947, Ob. Cit., Vol. II, p. 423. 
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divergências263 quase levaram ao desaparecimento do Partido. Foi neste período 

conturbado, nos finais dos anos 30, que o Komintern deixou de ter ligações com o PCP264, 

que considerou infiltrado de provocadores a soldo da Polícia política.  

A crise na organização comunista fora provocada pela repressão policial, pela 

desconfiança da Internacional Comunista e por uma latente desorientação interna que o 

Pacto Germânico-Soviético265 agravou, gerando confusão nas hostes locais. António do 

Carmo Lourenço266, mais conhecido pelo “Come e Dorme”, simpatizante comunista 

assumido, provocou muitas discussões no seio dos comunistas silvenses. Para justificar o 

                                                           
263 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, Uma Biografia Política, Ob. Cit., Vol. I, p. 89. Segundo este 
autor, os problemas das divergências internas durante esse período deveram-se aos conflitos entre uma 
geração mais velha de militantes do Partido com experiência política e uma geração mais nova formada na 
FJCP. 
264 Para um melhor enquadramento desta situação, vide José Manuel Milhazes Pinto, «Quando a 
Internacional Comunista cortou com o PCP», in História, Ano XVIII (Nova Série), n.º 17, Fevereiro 1996, 
pp. 34-39; António Ventura, «Documentos Sobre Uma Tentativa de Contacto Entre o “Bureau” Político do 
PCP (Júlio Fogaça) e a IC em 1941», in Estudos sobre o Comunismo, Ob. Cit., n.º 1, Setembro/Dezembro, 
1983, pp. 23-30; e José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, Ob. Cit., Vol. I, pp. 231-239 e 316-325.   
265 O Pacto Germano-Soviético (ou Pacto Hitler-Estaline) foi assinado em Moscovo, a 23 de Agosto de 1939, 
por Joaquim von Ribbentrop, Ministro dos Negócios Estrangeiros do III Reich, e por Viatecheslav Molotov, 
seu homólogo soviético. O pacto foi acompanhado por um protocolo secreto prevendo o estabelecimento de 
zonas de influência soviética (na Finlândia, Estónia, Letónia, Polónia oriental e Bessarábia), e zonas de 
influência alemã (Polónia ocidental e Lituânia). A invasão e partilha da Polónia pelos dois signatários deste 
pacto seguiu-se imediatamente a este acordo diplomático, económico e militar que espantou a comunidade 
mundial, provocando um verdadeiro “terramoto” entre os comunistas de todo o mundo. O pacto só foi 
anulado com a invasão da URSS pelas tropas alemãs a 22 de Junho de 1941. 
266 António do Carmo Lourenço, filho de António Lourenço Rosa e de Lucinda do Carmo, ambos 
enfermeiros no Hospital de Silves, nasceu a 8 de Outubro de 1917, no lugar de Odelouca, em Silves. Era 
conhecido pelo “Come e Dorme” ou por “António Rosa”. Foi operário corticeiro e, depois, comerciante. 
Desde muito jovem destacou-se na vida associativa silvense, nomeadamente no Silves Futebol Clube, onde 
promoveu e escreveu inúmeras cegadas e levou à cena várias produções teatrais. Era poeta e chegou a 
publicar um livro de versos. No tempo da Guerra Civil de Espanha, ligou-se ao PCP. Organizou a célula de 
empresa do PCP na Fábrica de Aldemiro Mira, onde trabalhou. Pertenceu ao Comité Local de Silves desde 
1941, assumiu o controlo do Comité Local de Portimão em fins de 1945 e 1946 e, no ano seguinte, controlou 
o Comité Local de Silves, integrando simultaneamente o Comité Regional do Barlavento. Usava o 
pseudónimo de “Jaime”. Pertenceu ao MUNAF e também ao MUD. Foi despedido, o que provocou 
manifestações operárias de protesto. António Lourenço foi preso em Silves a 21 de Julho de 1946, por 
suspeita de incitamento à greve na fábrica de Aldemiro Mira. Foi levado para a PSP de Faro, tendo sido 
restituído à liberdade a 10 de Agosto de 1946. Regressado a Silves, abriu uma loja de roupas “A Trianon” e 
continuou a actividade política ligado ao PCP. Voltou a ser preso pela PIDE a 25 de Maio de 1948. Esteve no 
Aljube e em Caxias. Foi julgado a 5 de Abril de 1949 e condenado a 12 meses de prisão e a 5 anos de perda 
de direitos políticos. Saído da prisão, radicou-se na Cova da Piedade, continuando ligado ao PCP. Foi ele o 
fiador do aluguer da casa para onde foi viver José Vitoriano, quando mergulhou pela primeira vez na 
clandestinidade. Em 1950, a PIDE procurava-o e, não conseguindo localizá-lo, emitiu um mandado de 
captura em seu nome. Em 1974, a PIDE ainda se mostrava interessada na sua captura. António Carmo 
Lourenço terá casado com uma alemã que negociava em papel carbono para tabaco. António Lourenço 
emigrou para o Canadá. Regressou a Portugal, depois do 25 de Abril, e teve um restaurante em Campo de 
Ourique, em Lisboa. Desconheço o seu percurso posterior.         
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Pacto, ele concluíra que “afinal o Hitler era comunista”267. Mas, na verdade, “muitos 

outros ficaram decepcionados nesse sentido”268 e até houve quem tomasse posição “ao lado 

dos inimigos da URSS”269 . 

Em 1939, encontravam-se à frente do PCP apenas dois elementos, Vasco de 

Carvalho e Sacavém, que não dispunham da confiança da Organização Comunista 

Prisional do Tarrafal (OCPT) que se formara em torno de Bento Gonçalves. Em Silves, 

como no país, o PCP atingiu nesta fase um dos momentos mais baixos da sua história. 

Presos os membros do Comité Local, em 1938, os simpatizantes encontravam-se dispersos 

e sem ligações, concentrando-se num grupo de aprendizagem de Esperanto. Estavam 

também ligados à cooperativa operária “A Compensadora” e à sua biblioteca, à Sociedade 

Filarmónica Silvense, ao Silves Futebol Clube e à Biblioteca Popular270. Esta biblioteca, 

entretanto criada, divulgava várias publicações progressistas, nomeadamente O Diabo e 

Sol Nascente, as revistas Vértice e Seara Nova, bem como a “Biblioteca Cosmos”, de onde 

se destacavam as obras de Alves Redol, Julião Quintinha, Manuel da Fonseca, Aquilino 

Ribeiro, Soeiro Pereira Gomes. Desta forma, contribuiu significativamente para o 

conhecimento e influência do movimento neo-realista no meio local. Dos autores 

estrangeiros, destacavam-se as obras de John Steinbeck, Romain Rolland, Émile Zola, 

Henri Barbusse, Jorge Amado e Máximo Gorki. 

Estas organizações, onde se “tentava incutir nos mais jovens as traves mestras para 

a formação ideológicas dos jovens operários”271, foram o motor de aliciamento272 de uma 

                                                           
267 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
268Ibidem. 
269 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, uma biografia política, «Duarte», Ob. Cit., Vol. II, p. 200. 
270 A Biblioteca Popular de Silves foi fundada por José Vitoriano nos finais dos anos 30. O móvel para os 
livros foi feito por ele. A Biblioteca esteve instalada primeiramente em sua casa, na Rua Elias Garcia. Os 
associados pagavam uma quota mensal. A localização da Biblioteca mudou de tempos a tempos, passando 
por várias barbearias, nomeadamente pelas de António das Neves Baptista, de Gregório Alves e de José 
Infante. A Biblioteca regressou no final dos anos 40 para a Barbearia de Gregório Alves, então a cargo de 
José António Palminha, onde continuou até final 1948, data das prisões em Silves e do fim da Biblioteca 
Popular. Os livros foram dispersos, sendo a maioria entregue a Aquilino Mourinho, a Joaquim dos Santos 
Cabrita (Joaquim Mocho) e a Joaquim do Nascimento Ventura. Ficaram alguns na barbearia. Alguns deles 
foram, mais tarde, enterrados no campo do Silves Futebol Clube. Além da “literatura avançada”, mas legal, a 
Biblioteca tinha bibliografia clandestina que cautelosamente circulava no meio operário silvense. Muitos 
destes livros proibidos foram trazidos do Brasil por Manuel Lourenço Neto. O móvel da Biblioteca Popular e 
alguns dos livros encontram-se na sede do PCP em Silves. 
271 Depoimento manuscrito de Joaquim do Nascimento Ventura, de Março de 2006. 
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nova geração de comunistas que se irá destacar na década seguinte, quer pela sua 

intervenção política quer pelo apoio prestado ao PCP. 

Em 1939, uma cruel guerra terminara, e outra não menos devastadora começou, 

trazendo novos ventos, novos tempos e uma nova esperança para o fim da ditadura… 

                                                                                                                                                                                
272 No aliciamento de novos elementos destacaram-se Pedro Miguel Duarte, António Castanheira, João da 
Costa Regueira Falcão, José Jóia, António Quadros (Espanhol), João Vitorino e Horácio Passarinho, entre 
outros. 
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1.2.1.1 - Estanislau do Carmo Ramos 

 
 

Estanislau do Carmo Ramos, filho de Francisco Ricardo Ramos e de Aurora do 

Carmo, nasceu em Silves, a 26 de Abril de 1909. Fez a instrução primária e concluiu o 

curso comercial na Escola Comercial e Industrial de Silves. Não pôde prosseguir os 

estudos por razões económicas, uma vez que seu pai falecera. Fazia parte da Associação 

dos Empregados no Comércio de Silves, pertencendo aos seus corpos gerentes como 

tesoureiro. Abraçou “as ideias comunistas em 1929, influenciado pela leitura de 

propaganda”273, e por isso, desde muito novo, acompanhou a facção comunista emergente 

em Silves. 

Foi detido na consequência do 18 de Janeiro de 1934 com outros jovens, sendo 

libertado depois de um valente “apertão” do Administrador do Concelho, que de pouco lhe 

valeu, pois no ano seguinte integrou o Comité Local do PCP, onde verdadeiramente se 

iniciou na actividade política. 

Em consequência da sua actividade clandestina na organização do PCP no concelho 

de Silves, foi preso274 por uma patrulha que se deslocara à cidade com ordem de captura 

para os elementos do Comité Local275. Foi condenado na pena de 20 meses de prisão 

correccional, da qual cumpriu catorze por ter sido amnistiado, tendo sido libertado 

condicionalmente a 6 de Abril de 1939276. Na prisão, foi torturado e contraiu uma doença 

no estômago que o atormentou toda a vida. Enquanto preso incompatibilizou-se com 

Manuel Peres e João Sequeira dos Santos, pelo que, no regresso a Silves, se afastou de toda 

a actividade política. 

A 22 de Fevereiro de 1941, consorciou-se com Maria da Conceição das Dores, em 

Silves. Trabalhou como contabilista, até fins de 1945, no escritório da firma de José 

António Duarte, Lda.. Quando essa firma faliu, foi para Lisboa e, seguidamente, para a 

                                                           
273 Cf. AHM, TME, Processo 93/38, 1º Vol., João da Veiga e outros, PSP de Faro, pp. 125-127, «Auto de 
Perguntas» a Estanislau do Carmo Ramos, 15 de Fevereiro de 1938. 
274 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, S C PC 122/38, Estanislau do Carmo Ramos, fl. 43, do Comandante da Polícia 
de Faro, de 14 de Fevereiro de 1938. 
275 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, S C PC 122/38, Estanislau do Carmo Ramos fl. 42, do Comandante da Polícia 
de Faro, de 7 de Fevereiro de 1938. 
276 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 10107 E/GT UI 1577, Estanislau do Carmo Ramos, fl. 5, Auto de 16 de 
Dezembro de 1950. 
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Ribeira de Santarém, onde trabalhou, mantendo-se até princípios de 1950277. Estanislau do 

Carmo Ramos continuava a ser vigiado pela PIDE, que reportava a seu respeito: “Em 

Santarém, os elementos comunistas vão ao café Brasileira e entre eles está Estanislau do 

Carmo Ramos”278. 

Em meados de 1950, regressou a Silves para casa de sua mãe e, estando 

desempregado, fazia a contabilidade do comerciante João de Sousa Nery. Posteriormente, 

foi trabalhar para a fábrica do sogro, o industrial Gildásio Joaquim. O seu regresso à cidade 

não passou despercebido à PIDE que continuou a vigiá-lo atentamente, colhendo 

informações junto de “pessoas dignas de todo e da máxima confiança” que declaravam que 

Estanislau não exercia actividade política, embora se soubesse que possuía “ideias 

avançadas por constar que foi preso em tempos por esta polícia, não havendo, no entanto, 

conhecimento algum que depois disso se tenha manifestado contra a actual situação”279. O 

facto de ser primo do então chefe da Secretaria da CM de Silves, o legionário Vicente do 

Carmo Júnior, era-lhe benéfico, mas não tranquilizava a Polícia política. 

Na sequência da manifestação oposicionista que se desenrolou nas exéquias de 

Teixeira Gomes em Portimão, apesar de não ter participado, de nem sequer estado em 

Portimão e de não desenvolver actividade política, Estanislau do Carmo Ramos foi preso a 

22 de Outubro de 1950, recolhendo a Caxias, a 25 de Outubro de 1950, após ter sido 

sujeito a violentos interrogatórios na sede da PIDE. Foi transferido para o Aljube a 7 de 

Dezembro de 1950. Tendo a Polícia verificado que não tivera participação alguma na 

manifestação e concluído da veracidade do seu afastamento da actividade política, foi 

restituído à liberdade a 20 de Dezembro de 1950280. 

Estanislau do Carmo Ramos regressou a Silves e continuou a ser vigiado, sendo 

denunciados os “frequentes” contactos pessoais que mantinha com “elementos conhecidos 

como oposicionistas”281. 

                                                           
277Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 6944, UI 2431, Estanislau do Carmo Ramos, fl. 5, Relatório do PV da 
PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 15 de Abril de 1950. 
278 Ibidem, fl. 9, doc. de 15 de Fevereiro de 1950. 
279 Ibidem, fl. 5 v. (cont.) Relatório do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 15 de Abril de 1950. 
280Cf.  IAN-TT, PIDE/DGS, RGP 9466, NT livro 48, Estanislau do Carmo Ramos.  
281 Cf.  IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 6944, UI 2431, Estanislau do Carmo Ramos, fl. 3, Relatório semanal do 
PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 19 de Dezembro de 1955. 
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Como guarda-livros trabalhou na fábrica de José Matos e, depois, na Fábrica do 

Inglês. A sua actividade política limitava-se a contribuir para a compra de uma rotativa do 

jornal República282, o que não deixava de ser notado pela Polícia. 

Foi com muita alegria que viveu o 25 de Abril. Foi Vice-presidente da 1ª Comissão 

Administrativa de Silves após o 25 de Abril e Presidente na 2ª Comissão Administrativa de 

Silves283, após a demissão de João Ventura Duarte, o 1º Presidente silvense dos tempos 

democráticos. 

O exercício da função pública, o sectarismo e os novos grupos de interesses na 

jovem democracia desencantaram-no e desmoralizaram-no. Muito decepcionado, desligou-

se da actividade política definitivamente. Iniciou a escrita de um diário, onde fazia muitas 

notas sobre a sua actuação política no passado e nos anos após o 25 de Abril, gravando 

algumas cassetes com o seu testemunho de vida e experiência no PCP. Estas, infelizmente, 

deterioraram-se com o tempo, ficando inaudíveis, e o seu arquivo particular, o diário, a sua 

correspondência e outros documentos políticos foram roubados logo a seguir à sua morte. 

A sua casa de Silves foi arrombada, mas só “os papéis desapareceram”284. 

Estanislau do Carmo Ramos faleceu a 21 de Julho de 1995, em Portimão, vítima de 

úlcera no estômago. 

                                                           
282 Cf.  IAN-TT, PIDE/DGS, DEL Porto, Proc. 28592, UI 3895, Estanislau do Carmo Ramos, fl. 6, de 23 de 
Março de 1961. 
283 Cf. AMS, Livros de Termos de Posse da Administração do Concelho de Silves, Livro 3, fl. 18, Auto de 
posse de 28 de Maio de 1975, de Estanislau do Carmo Ramos e de João Madeira dos Santos Bárbara. 
284 Entrevista a Aurora Maria das Dores Ramos. 
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1.3 - A Reorganização do PCP: as novas formas de luta 

 
 

Terminada a Guerra Civil de Espanha com a vitória de Franco e afastada a ameaça 

liberal republicana, o regime português “estado novista” consolidara-se. Estava montado o 

aparelho repressivo, reorganizado o Exército, institucionalizadas as organizações de 

mobilização da população civil, definida a política económica e asseguradas as boas 

relações com a Espanha ditatorial e com a Santa Sé285. 

O regime tinha atingido o seu auge e a expressão máxima do seu poder e da sua 

força, bem patentes na “Exposição do Mundo Português”, inaugurada em Belém, na Praça 

do Império, no âmbito das comemorações do duplo centenário da formação da 

Nacionalidade e da Restauração: 1140-1640-1940, nas quais o Algarve colaborou com 

pompa e circunstância286. 

Em Silves, tal como no resto do país, os golpes profundos desferidos pela PVDE 

nos fins dos anos 30 quase levaram à extinção do PCP. Entre 1938 e 1940, a Direcção do 

Partido esteve alternadamente nas mãos daqueles que seguiam uma linha de Frente Popular 

e dos que perfilhavam uma orientação de tipo putchista e de confiança nos políticos 

republicanos287.  

A incoerência e divergências políticas dos seus sucessivos dirigentes288 e o facto, 

                                                           
285 A 7 de Maio de 1940, o Governo português assinou, em Roma, a Concordata e o Acordo Missionário com 
o Vaticano. 
286 Sobre as Comemorações no Algarve vide Carla Faustino, «O Algarve: da ditadura militar à consolidação 
do Estado Novo (1926-1940)», in Maria da Graça Marques (Coord.), Ob. Cit., pp. 523-525. 
287 O primeiro grupo era formado por operários e militares como Francisco Miguel e Manuel Guedes, 
contando um ou outro intelectual como Cunhal. O segundo grupo era composto por aqueles que iriam ser 
expulsos aquando da reorganização ocorrida em 1941 e denunciados como “grupelho provocatório”, em 
particular o Eng. Vasco de Carvalho, Firminiano Cansado Gonçalves e o Dr. Velez Grilo. 
288 Segundo Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, Ob. Cit., Vol. I, p. 89, os problemas das divergências internas 
durante esse período deveram-se aos conflitos entre uma geração mais velha de militantes do PCP com 
experiência política e uma geração mais nova formada na FJCP: “O PCP vai pagar, entre 1936 e 1940, um 
preço elevadíssimo em termos de conflitos pessoais, quando os principais quadros formados na FJCP, […] se 
vão encontrar com os quadros formados na URSS na tarefa comum da depuração do Partido. O radicalismo e 
hipercriticismo pessoal, moldados pelo centralismo democrático num mecanismo de censuras, expulsões e 
denúncias, tornou-se um factor de progressiva implosão do PCP”. Na minha opinião, a ideia de Pacheco 
Pereira decorre da crítica de Dimitrov às organizações de juventude, que afirmava que estas não eram 
partidos comunistas para jovens. Nessa mesma altura, Li Li-San, dirigente do PC da China, defendeu a 
extinção das organizações juvenis.   
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cada vez mais notório, de existirem agentes infiltrados entre os seus quadros289, que davam 

origem a prisões sucessivas de membros dos órgãos mais responsáveis, eram os sinais 

evidentes de um grau elevado de desmoralização.  

Em 1940, iniciou-se a reorganização do PCP290, sob o impulso da OCPT, facilitada 

pela amnistia dos Centenários que restituiu à liberdade vários dirigentes comunistas. A 

reorganização foi concebida tendo em conta a necessidade de um férreo aparelho 

clandestino291, tanto quanto possível inviolável e capaz de se proteger, de resistir e de se 

renovar face às agressões policiais.  

Depois do processo de profunda e polémica reorganização, o PCP emergiu dessa 

                                                           
289 V. Secretariado do Comité Central do Partido Comunista Português, Lutemos Contra os Espiões e 
Provocadores. Breve História de Alguns Casos de Provocação no PCP, [Lisboa], Edições A Verdade, 1975 
(segundo o original das Edições Avante!, 1952). Apesar de ser um documento de Dezembro de 1952, é 
interessante notar a preocupação com a organização e os métodos de trabalho conspirativo que o PCP 
desenvolveu por necessidade de sobrevivência. Foram apontados casos de «traição» e de «infiltração». Mais 
tarde, o próprio PCP reconheceu o erro de algumas dessas condenações. Cf. Álvaro Cunhal, O Caminho para 
o Derrubamento do Fascismo. Informe Político do CC. IV Congresso do PCP, Lisboa, Edições Avante! 
1997, pp. 34-37. 
290 O processo de reorganização teve início em 1940 quando um grupo de militantes regressou das prisões do 
Tarrafal e de Angra do Heroísmo em consequência da “Amnistia dos Centenários”. Muitos deles, vindos do 
Tarrafal, traziam consigo a legitimidade da “Organização Comunista dos Presos do Tarrafal” e a proximidade 
a Bento Gonçalves. Juntamente com outros elementos do PCP que estavam em liberdade, embora em 
diversos níveis de clandestinidade, lançaram as bases de uma nova organização partidária. Júlio Fogaça, 
Manuel Guedes, José Gregório, Militão Ribeiro, Pires Jorge, Sérgio Vilarigues e Américo de Sousa lideraram 
essa reorganização, aglutinando à sua volta outros destacados militantes como Pedro Soares, Francisco 
Miguel e Álvaro Cunhal. A sua iniciativa foi contestada pelo “grupo do Rossio” formado à volta de Vasco de 
Carvalho, Velez Grilo e Firminiano Cansado Gonçalves, que se reclamava como a Direcção legítima do PCP 
e com o apoio da Internacional Comunista. Mas, os reorganizadores conquistaram a confiança da maioria dos 
militantes e das estruturas regionais do velho Partido. Por serem extremamente necessárias, as rigorosas 
medidas de clandestinidade foram facilmente aceites pelo grosso dos militantes. O grupo de Cansado 
Gonçalves acabou por ser condenado e apelidado, pelos novos dirigentes, como o “grupelho provocatório”. 
Coexistiram efectivamente dois PCP, dois Avante! clandestinos, publicados pelas duas correntes nos anos de 
1941-1945, que se distinguiam pela posição da foice e do martelo. No Avante! dos reorganizadores o desenho 
estava à esquerda; no do “grupo do Rossio”, à direita. O Secretariado da reorganização contou, entre 1941 e 
1943, ainda com Júlio Fogaça (preso em 1 de Agosto de 1942) e com Manuel Guedes (substituído por José 
Gregório). 
291 O tipo de organização montada pelo PCP para fazer frente à apertada vigilância policial requeria um corpo 
de funcionários a tempo inteiro (militantes profissionais vivendo na clandestinidade), um aparelho técnico 
(para feitura de órgãos internos e externos, que servissem de organizadores colectivas, de panfletos e de 
comunicados ou outros veículos informativos de agitação e propaganda), um sistema permanente de recolha 
de fundos e donativos (para os salários dos funcionários e as despesas gerais) e um aparelho de fronteiras. 
Esta rede deveria funcionar a todo o momento, mesmo quando a Polícia política caísse em cima do 
«aparelho» e provocasse estragos sérios. Por isso tinha de haver funcionalizações constantes, tanto mais 
prementes quanto o trabalho se alargava ou quando a Polícia produzia razias no tecido partidário. Com efeito, 
o PCP foi a única organização política capaz de manter um aparelho clandestino eficaz, facto que determinou 
a sua hegemonia no movimento de resistência ao longo da maior parte do período a que este trabalho se 
reporta. 
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crise e, pela primeira vez, conseguiu criar uma rede clandestina solidamente estruturada292, 

que abrangia a maior parte das zonas urbanas e rurais mais importantes do país, e 

implementar uma estratégia objectiva com capacidade para desenvolver uma intervenção 

política decisiva em diversos sectores da vida nacional. 

Vejamos, então, a evolução de regime ditatorial em Silves, as suas circunstâncias 

particulares e situação político-social, para um melhor enquadramento e compreensão da 

intervenção do PCP reorganizado, nomeadamente no âmbito do operariado corticeiro. 

Nos anos 40, o regime ditatorial consolidara-se. A nível local, Salvador Gomes 

Vilarinho era a face do regime. Verifica-se que foi na elite monárquica da cidade, nas 

famílias Vilarinho, Oliva, Grade, Mascarenhas, Figueiredo e Garcia, que a ditadura 

encontrou a sua base de apoio social e político. 

A gestão autárquica, nos anos 40, decorreu sem conflitos visíveis. No entanto, em 

1942, o Dr. Afonso Lourenço Dias da Silva, na altura Presidente da CM de Silves, resolveu 

trasladar a emblemática “Cruz de Portugal” do seu lugar original para as traseiras da Sé, 

junto ao Castelo, alegando que desse modo todos os monumentos da cidade ficariam 

juntos. Este facto provocou uma tão grande celeuma na cidade, que obrigou o Presidente a 

repor o monumento onde o tinha retirado293.  

                                                           
292 A reorganização impôs novas e mais rigorosas normas de segurança na clandestinidade e obrigou ao 
desenvolvimento de uma vasta rede de funcionários (complementada com os “amigos do Partido”), tanto a 
nível regional como nacional. Todos os membros do Comité Central e os seus quadros eram funcionários 
pagos pelo PCP, vivendo em rigorosa clandestinidade. Viviam em “casas clandestinas” em grupos de dois ou 
três, geralmente em vilas ou aldeias sem grande actividade política e limitavam ao mínimo os seus contactos 
com os habitantes locais, dando explicações plausíveis para o seu isolamento ou para as deslocações 
frequentes ou para as suas visitas. Aqueles cuja actividade implicava agitação e organização em meios 
operários tinham de viver nas grandes cidades ou em zonas industriais. Os trabalhos domésticos eram 
executados por mulheres militantes, uma por cada casa clandestina, normalmente a mulher ou a companheira 
de um dos homens que ali vivia. Todos eles estavam na posse de armas, embora com instruções rigorosas 
para só as usarem numa situação de emergência, para evitar a prisão ou a descoberta dos ficheiros, dos 
arquivos ou das suas tipografias. A vida dos funcionários era de vigilância constante a qualquer sinal que 
indicasse que estavam a ser observados ou seguidos. A partir de 1941, constituíram-se células de fábrica ou 
de empresa e as reuniões foram limitadas ao mínimo, preferindo-se os contactos individuais porque 
despertavam menos suspeitas. Generalizou-se o uso de pseudónimos. Os membros das células não podiam 
saber o verdadeiro nome, profissão ou morada do seu “controleiro”. Os novos contactos faziam-se sempre 
através de credencial, com santo-e-senha, e a falta de qualquer contacto previsto era imediatamente 
comunicada à hierarquia partidária. A maioria dos documentos era cifrada em código e os ficheiros, com 
excepção dos do Comité Central, reduzidos ao mínimo; aos funcionários era expressamente proibido 
frequentar cinemas, restaurantes ou outros locais de diversão e contactar familiares e amigos. Viviam em 
condições de grande isolamento. Sobre as tarefas, nomenclatura e condições da vida na clandestinidade vide 

José Pacheco Pereira, A Sombra – Estudo Sobre a Clandestinidade Comunista, Gradiva, Lisboa, 1993. 
293 Entrevistas a Joaquim Gonçalves e a José Rodrigues Vitoriano. 
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Na administração local, a família Garcia294 pontificava. Alfredo Garcia, o secretário 

de Salvador Vilarinho, tinha influências familiares no Ministério da Justiça, na Polícia 

Judiciária e no Governo Civil de Faro, pelo que, na crise de desemprego na indústria 

corticeira, arranjou emprego para muitos jovens corticeiros. As suas famílias, como que 

envergonhadas, diziam que eles iam trabalhar para os ministérios em Lisboa, mas o facto é 

que muitos deles foram para guardas prisionais, nomeadamente António Matoso, António 

(?) Mourinho, António (?) Garrancho, Carlos Mateus, Edmundo Pargana, Joaquim Albano, 

José Marques, Armindo Sequeira Rafael, José Cabrita Martins, Sebastião da Arregata, (?) 

Borralho, José dos Reis, José Pargana e José Santos Teodoro295. Outros foram trabalhar 

para a sede da PIDE, na Rua António Maria Cardoso em Lisboa, como José João Pires, 

conhecido por João José Pateou e que integrou a brigada anti-comunista, e Rui Silva, “o 

macaco sem rabo”296. 

A nível local sabia-se que quem queria algum emprego oficial tinha que se 

inscrever na União Nacional e na Legião Portuguesa. Os varredores e contínuos camarários 

eram na maioria legionários297 e bufos. O Roberto, um contínuo da CM de Silves, o Palma, 

um funcionário do Tribunal de Silves, o Álvaro Capilé, um sapateiro, e o José Correia, um 

empregado na “Havaneza”, completavam o núcleo de informadores298.  

Um dos informadores mais recordados é João Vítor Viola, que morava em 

Portimão e que percorria o Barlavento vendendo roupa de porta em porta, metendo 

conversa com todos. Era um homem pequeno, de uma tez amarelada que lhe dava um ar 

oriental. Todos sabiam o seu papel. Era conhecido por “Gravateiro” e era presença habitual 

                                                           
294 A família Garcia silvense dividia-se no séc. XX pela prole de três filhos: Alfredo Garcia (pai), conhecido 
por “Garcia Rico”, Sebastião Garcia (pai), conhecido por “Garcia Pobre” e por Maria dos Santos Garcia. 
Todos eles eram proprietários. Alfredo Garcia era pai de Domingos Garcia que, por andar sempre a cavalo, 
era conhecido por “Cavaleiro da Lua”, de Carlos Garcia e de Alfredo Garcia, “o Condinho”, assim conhecido 
pelo seu ar aristocrático e pelo chapéu à diplomata que usava. Sebastião Garcia era pai de Domingos 
Heliodoro Garcia, “o Garcia gordo”, tesoureiro da CM de Silves, de Sebastião Heliodoro Garcia, o “Bebé 
Garcia”, de Salvador Heliodoro Garcia, todos eles legionários, e de duas filhas, Maria dos Santos e Maria 
Teresa. Maria dos Santos Garcia era mãe de José Domingos Garcia Domingues, de Bento Garcia Domingues, 
de Luís Garcia Domingues e de Maria de Lurdes Garcia Domingues. 
295 José Pargana e José Santos Teodoro foram para guardas prisionais já nos anos 50. 
296 Entrevistas a Joaquim do Nascimento Ventura, a José Rodrigues Vitoriano e a Joaquim Gonçalves. 
297 Nomeadamente Manuel Catarino, José Gregório Patrício, o “Zé da Urra”, e Alexandre Catraia. Este 
último era o chefe dos varredores da CM de Silves e quem indicava as casas dos comunistas quando a Polícia 
política chegava à cidade para fazer detenções. 
298 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
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em Silves299. Passava pela Farmácia Duarte, onde dava dois dedos de conversa a Eugénio 

Arcanjo, única pessoa de sua confiança naquela farmácia, cujo donos e duas empregadas, 

Ilda Varela Alves Aleixo e Josefa Guerreiro, eram do “contra”300. 

Nas «forças vivas» de Silves, os proprietários respeitavam e apoiavam Salvador 

Vilarinho. Dionísio Gonçalves Oliva, um abastado proprietário local, integrou a gestão 

camarária ao longo dos anos 40. 

Na indústria corticeira, os industriais não estavam organizados corporativamente, 

não constituíram um Grémio, pelo que não havia um contrato colectivo de trabalho. Os 

problemas da indústria eram pontualmente resolvidos por despachos de decisão 

governamental. A pressão para que os interesses industriais e comerciais fossem 

canalizados obrigatoriamente para organismos corporativos fez com que a velha 

Associação Comercial e Industrial de Silves, tal como inúmeras antigas associações 

industriais, de modo a não perder o seu património, embora recalcitrante, aceitasse o pacto 

de silêncio301, convertendo-se, em 1940, no Grémio de Comércio de Silves302. 

Entre os industriais corticeiros silvenses, o apoio ao regime ditatorial era catalizado 

por Aldemiro da Encarnação Mira, um anticomunista primário, cujo autoritarismo e 

arbitrariedades para com os seus operários eram sobejamente conhecidos na cidade. 

Os guardiães locais do regime eram José Anastácio Albano, José Vieira (Gago), 

Vicente do Carmo Júnior, José Benedito, António Estiveira e o Dr. António Marreiros 

Leite, Subdelegado de Saúde e Presidente da União Nacional local. Este foi mais tarde 

substituído no cargo de presidente da Comissão Concelhia silvense pelo Dr. João Rocha 

Cardoso303. 

                                                           
299 Entrevistas a Joaquim do Nascimento Ventura, a Josefa Maria Gonçalves Guerreiro e a José Saturnino 
Guerreiro. 
300 Entrevistas a Joaquim do Nascimento Ventura e a Josefa Maria Gonçalves Guerreiro. 
301 Cf. Nuno Luís Madureira, «O Estado, o patronato e a indústria portuguesa (1922-1957)», in Análise 
Social, 4ª série, Vol. XXXIII, n.º 148, 1998, pp. 777 – 822. 
302 Entrevista a Joaquim Gonçalves. Henrique Martins e João Pereira, na altura responsáveis da Associação 
Comercial e Industrial de Silves, promoveram a fundação do Grémio do Comércio de Silves no edifício da 
velha associação. A partir de 1943, a acção do Grémio de Silves estendeu a sua jurisdição a Lagoa e 
Albufeira. 
303 João Rocha Cardoso, filho de Joaquim José Cardoso e de Isabel Lapa Rocha Cardoso, nasceu a 1 de 
Setembro de 1906, na Mexilhoeira da Carregação. Licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, 
exerceu advocacia e ocupou os cargos de Presidente da Comissão Concelhia da UN de Silves e vogal da 
Comissão Distrital da UN em Faro. Foi eleito deputado na VIII Legislatura, 1961-1965, pelo círculo n.º 8, de 
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A delegação local da Federação Nacional dos Produtores de Trigo transformou-se, 

em meados dos anos 40 (1947?), no Grémio da Lavoura de Silves, que estava representado 

no Conselho Municipal por João Freitas Figueiredo Mascarenhas e, posteriormente, por 

Joaquim de Sousa Fava Júnior304. 

Nos tempos da II Grande Guerra, o Tenente Caetano ajudava Salvador Gomes 

Vilarinho na gestão camarária, substituindo-o na sua ausência. Nesses tempos conturbados, 

voltou a fazer-se sentir na administração local a figura do Administrador do Concelho. O 

Tenente Caetano foi, nessa altura, o Administrador do Concelho e, simultaneamente, Vice-

presidente da CM de Silves305, tendo a seu cargo a responsabilidade de gerir a capitação 

dos géneros básicos chegados à cidade e a distribuição das senhas de racionamento.  

O Café “Havaneza”, comprado pelos irmãos Simões Costa, vindos de Lisboa306, 

“era então o centro nevrálgico da cidade, o ponto de encontro, o café frequentado pela elite 

local, funcionários qualificados, professores (…), homens ricos do burgo, industriais, 

proprietários e todos os passantes que tinham ou pretendiam ter alguma categoria”307. 

Sob o regime ditatorial consolidado iniciara-se um novo período no seio do 

operariado silvense. A reorganização do PCP restaurou a confiança de muitos militantes de 

base. A nova Direcção308 restabeleceu ligações com os velhos militantes e simpatizantes 

                                                                                                                                                                                
Faro. A sua actividade parlamentar circunscreveu-se à defesa dos interesses do Algarve, agricultura, turismo 
e pescas. Desconheço o seu percurso posterior. 
304 Cf. AMS, Actas da Comissão Administrativa, Livro 22, Acta da Sessão de 26 de Junho de 1947. 
305 Cf. AMS, Livros de Termos de Posse da Administração do Concelho de Silves, Livro de Registo de 
Alvarás n.º 4, fl. 14, alvará n.º 11, 20 de Janeiro de 1942. 
306 Alberto Costa era um reputado empresário ligado ao fado e à noite boémia de Lisboa, onde tinha várias 
casas de espectáculo: “O Solar da Alegria”, “O Ferro de Engomar” e “O Penedo da Saudade”. Era 
frequentador de “O Retiro da Severa”, sendo muito amigo de Jorge Soriano. Fez parte do grupo de fadistas da 
“Adega Machado”, onde Amália Rodrigues cantava composições suas. Organizava digressões pela província 
com fadistas. Em 1939, numa dessas digressões passou por Silves. Ele e seu irmão, Américo Costa, 
venderam os negócios em Lisboa e estabeleceram-se em Silves, comprando a “Havaneza” a José Gabriel 
Pinto. Na velha Silves, os irmãos impressionaram pelo seu ar citadino, cerimonioso e aprumado. 
Ambicionavam criar em Silves um restaurante de categoria com ceias e fados, uma iniciativa demasiado 
ambiciosa para a Silves conservadora de então. No rés-do-chão ficava o café, o bilhar e uma banca de jornais, 
revistas e livros. Na cave, o jogo da batota imperava. As más-línguas comentavam que Alberto Costa teria 
vindo de Lisboa por problemas ligados com a sua alegada homossexualidade. Muitas das poesias de Alberto 
Costa para fados juntavam o profano e o sagrado, o espiritual e o carnal, pelo que foram rejeitadas ou 
diminuídas pela Censura. Amália Rodrigues foi a Silves visitá-lo por duas vezes. Na década de 60, a 
“Havaneza” já perdera o brilho de outrora. Terá encerrado definitivamente em finais de 1977. O Banco Pinto 
& Sotto Mayor comprou o edifício em 1983 e, um ano depois, iniciou as obras para sua instalação. 
307 Cf. Maria das Dores Jorge de Goes, Silves Naquele tempo... e agora (1956-1997), Silves, Câmara 
Municipal de Silves, 1998, pp. 26, 87-97. 
308 A estrutura do PCP a partir da reorganização era a seguinte: um Secretariado composto por 3 membros – 
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dos anos 30, que tinham perdido os contactos com o Partido durante o período de crise 

organizativa ou que, por falta de confiança, tinham recusado contactos com os anteriores 

dirigentes. Alguns dos velhos comunistas já se tinham, porém, afastado por conflitos 

pessoais e ideológicos. Tal acontecera com Abílio Barradinhas (O Maneta) e Estanislau do 

Carmo Ramos que tinham abandonado a actividade política e posto fim à sua ligação com 

o PCP.  

Na reorganização do PCP no Algarve309, José Gregório310, da Marinha Grande, teve 

um papel fundamental. Ficou instalado em casa de José Vitoriano, cujos pais tinham uma 

taberna. José Gregório veio como viajante de produtos de vidro, fazendo deslocações a 

outras terras próximas, e ficou “uma ou duas semanas”311. Não foi, porém, o primeiro 

dirigente da reorganização a vir a Silves, pois já tinha havido deslocações ao Algarve, 

“com certa permanência para reestruturar o Partido em Silves, Portimão, Vila Real, 

Lagos”312. Joaquim Pires Jorge313 e Francisco Ferreira Marquês314, conhecidos como 

grandes activistas da reorganização nos meios operários, já o haviam precedido em Silves, 

se bem que de passagem. Os antigos simpatizantes forneceram-lhes algumas “ligações de 

elementos progressistas” em Portimão e Lagos, úteis nessa fase de estruturação da 

reorganização a nível do Barlavento algarvio. José Vitoriano indicou várias ligações 

frentistas, bem como os núcleos Esperantistas da região315. João da Veiga também passou 

                                                                                                                                                                                
Álvaro Cunhal (Duarte), José Gregório (Alberto) e Manuel Guedes (Santos) – um Comité Central formado 
por cerca de 12 elementos, Comités Regionais nas áreas principais do País (Lisboa, a Margem Sul do Tejo, o 
Alentejo, o Algarve, o Ribatejo e o Oeste – litoral e norte de Lisboa - e o Norte) e as células de base 
agrupadas por local do trabalho ou profissão. Havia quase sempre pelo menos duas tipografias clandestinas e 
outras munidas das técnicas específicas, nomeadamente “um aparelho de fronteira” para as comunicações 
com e através da Espanha. 
309 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, uma biografia política, «Duarte», Ob. Cit., Vol. II, p. 122. 
310 José Gregório, operário vidreiro, foi simultaneamente membro do PCP, desde o início dos anos 30, e 
dirigente sindical, tendo sido um dos dirigentes da greve insurreccional de 18 de Janeiro em 1934 na Marinha 
Grande. Em consequência dessa greve, fugiu para Espanha. Regressou ao país clandestinamente e foi preso 
em 1938. Libertado em 1940, desempenhou um papel determinante na reorganização do PCP, nomeadamente 
a nível sindical. Em 1943, tornou-se membro do Secretariado do Partido, apresentando relatórios nos III e IV 
Congressos, relativos à actividade sindical e contra a repressão. O facto de ser perseguido pela Polícia 
política fê-lo permanecer vinte anos na clandestinidade. Faleceu em 1961. 
311 Cf. Miguel Medina, Esboços, antifascistas relatam as suas experiências nas prisões do fascismo, Edição 
da Câmara Municipal de Lisboa, 1999, «Entrevista com José Vitoriano», p. 126. 
312 Idem, Ibidem. 
313 Vide a sua biografia em António Ventura, Memórias da Resistência, Ob. Cit., p. 178. 
314 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
315 Ibidem. 
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por Silves em trabalho de reorganização316, mas, pelo facto de ser muito conhecido e de 

estar referenciado, foi destacado para o Alentejo, onde veio a ser preso. 

João Sequeira dos Santos e Manuel Peres, entretanto saídos da prisão317, voltaram à 

actividade política, tomando a seu cargo a reorganização local. Em Silves, não se conhece 

resistência à reorganização, mas Miguel Martins Júnior (o Chucha), também regressado a 

Silves, recusou reintegrar o PCP reorganizado, afastando-se de toda a actividade política. 

Este foi o 2º Presidente do Sindicato Nacional dos Operários Corticeiros do Distrito de 

Faro. 

No Algarve, em 1941, mantinham-se “duas pequenas organizações”318, em Silves e 

Vila Real de St. António. O Comité Local de Silves era composto por Manuel Peres, João 

Sequeira dos Santos e António do Carmo Lourenço. Para o trabalho juvenil de 

“aliciamento de indivíduos e a difusão da imprensa”319, criara-se uma comissão da 

“Federação das Juventudes Comunistas” composta por Aquilino Mourinho, Pedro Duarte 

Calisto, João Regueira Falcão e “António Espanhol”, sob o controle de João Sequeira dos 

Santos320. Este tornou-se gradualmente o elemento mais destacado do PCP na cidade e no 

Barlavento, assumindo os contactos com António Samúdio e Vicente Campinas no 

Sotavento. Em Silves, o número de militantes cresceu rapidamente. José Vitoriano, 

Salvador Rodrigues Mourinho321, Pedro Duarte Calisto, João Regueira Falcão e o “António 

                                                           
316 Cf. IAN-TT, TBH, Processo 128/48, 2º Juízo criminal, Vol. I, cx. 229, «Auto de Perguntas» a Manuel 
Avelino Alves, fl. 127 v., 23 de Junho de 1948. 
317 Estanislau do Carmo Ramos e Manuel Miguel Peres foram restituídos à liberdade a 22 de Outubro de 
1939 e João Sequeira dos Santos a 10 de Dezembro de 1939. 
318 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, uma biografia política, «Duarte», Ob. Cit., Vol. II, p. 140. 
319 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC PC 1412/62, Aquilino das Dores Mourinho, fl. 87 v., «Auto de Perguntas» a 
Aquilino das Dores Mourinho, de 3 de Outubro de 1962. 
320 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC GT N. º 664   UI 1423, Aquilino Dores Mourinho, do Auto de 3 de Outubro 
de 1962. Esta comissão da “Federação das Juventudes Comunistas” durou pouco tempo. Pedro Duarte 
Calisto faleceu e “António Espanhol” regressou a Espanha. Foram aliciados para esse movimento juvenil: 
Delecier Gomes, José Loulé, Salvador Mourinho, José Serafim, e um Domingos, proprietário em Santo 
Estêvão. 
321 Salvador Rodrigues Mourinho, filho de Domingos dos Santos e de Maria Francisca, nasceu em Silves a 10 
de Março de 1913. Ainda criança trabalhou em Portimão, onde aprendeu a ler, sem ter ido à escola. Em 1931, 
foi voluntariamente apresentar praça. Aí leu o Avante! pela primeira vez. Era primo de José Rodrigues 
Vitoriano e meio-irmão de Aquilino das Dores Mourinho. Em 1937, regressou a Silves, ficando a trabalhar 
como polidor de móveis com seu irmão José dos Santos Mourinho. Casou-se com Maria Amália da 
Conceição Hipólito a 3 de Setembro de 1939. Em Silves, concluiu o curso comercial nocturno na Escola 
Comercial e Industrial, onde se destacou como aluno. Integrou a reorganização do PCP no início dos anos 40. 
Fez parte do Comité Local de Silves em 1944/1948. Em 1948, controlou o Comité Local de Silves e 
pertenceu ao Comité Regional do Barlavento. Era secretário da cooperativa “A Compensadora”. O seu 
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Espanhol”, entre outros, aderiram ao PCP e iniciaram uma activa colaboração. O Comité 

Local recompôs-se com José Vitoriano e Aquilino das Dores Mourinho, sob o controlo de 

João Sequeira dos Santos322, integrando os elementos da Federação das Juventudes 

Comunistas, entretanto desfeita, e outros simpatizantes323. Também foi organizado um 

“organismo de classe”324, que agrupava apenas operários corticeiros, mas que teve pouca 

duração. No seio dos corticeiros, destacavam-se, entre outros, os novos militantes e 

simpatizantes comunistas, Joaquim do Nascimento Ventura, Horácio Passarinho, José 

Rafael Cabrita e Raul Prego325. 

Entre fins de 1942 e meados de 1945 coube a António Dias Lourenço326, “João”, o 

controlo do Algarve327, onde se deslocava mensalmente, quando podia. Os primeiros anos 

                                                                                                                                                                                
pseudónimo era “Fernando”. Foi preso em Silves, a 30 de Junho de 1948. Passou por Caxias, Aljube e 
Peniche, tendo sido bastante torturado. Foi condenado na pena de 3 anos e 6 meses de prisão maior. 
Acompanhou a luta prisional, tendo participado em várias greves de fome e na preparação de várias fugas em 
Peniche. Recusou-se a fazer serviços aos guardas prisionais, pelo que foi várias vezes punido. Foi restituído à 
liberdade condicional a 15 de Maio  de 1951. Regressou a Silves, onde viveu sob a medida de segurança de 4 
anos de liberdade vigiada, tendo de apresentar-se regularmente no PV da PIDE de Portimão. Foi restituído à 
liberdade definitiva a 15 de Maio de 1955. Mudou a sua residência para Messines, onde continuou a ser 
vigiado. Apesar de estar “desligado” do PCP, apoiou a candidatura de Arlindo Vicente, a de Humberto 
Delgado e a da CDE. Comemorava sempre o 1º de Maio. Faleceu em Silves, vítima de arteriosclerose, a 11 
de Abril de 1991. 
322 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC GT N. º 664   UI 1423, Aquilino Dores Mourinho, fl. 43, [s.d.] 
323 José António Palminha, Germinal Furtado da Silva, Sebastião (?), do lugar da Pedreira, José Viana e 
António da Silva, da Vila Fria. 
324Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC PC 1412/62, Aquilino das Dores Mourinho, fl. 88 v., «Auto de Perguntas» a 
Aquilino das Dores Mourinho, de 3 de Outubro de 1962. 
325 AP de José António Correia Viola, Entrevista a João dos Reis Negrão, Doc. Cit., [Texto policopiado], 
Silves, 1975. 
326 António Dias Lourenço nasceu em 1915. Começou a trabalhar, como operário aprendiz, no Parque de 
Aviação de Alverca, onde contactou com muitos militares anti-salazaristas, tendo alguns deles participado 
em golpes contra Salazar. Aderiu ao PCP, em 1931, por intermédio de um comunista do Barreiro, 
Diamantino Barros. Tendo-se mudado para Vila Franca de Xira, iniciou uma intensa actividade cultural, com 
a participação de Alves Redol, ensinou Esperanto e fez “cursos de aperfeiçoamento” destinados aos 
operários. O grupo que integrou esteve na base do movimento neo-realista. A partir do fecho compulsivo dos 
cursos, organizou sessões e passeios no Tejo com a nata dos comunistas da reorganização, longe dos olhares 
da Polícia política. Fundou o primeiro Comité Local de Vila Franca, estendendo a organização do PCP a toda 
a região e, seguidamente, o Comité Regional. Distinguiu-se em O Diabo, jornal que albergou os grandes 
nomes do neo-realismo nacional. Na clandestinidade desde 1941, Dias Lourenço foi um elemento 
fundamental na reorganização. Esteve presente nos III, IV e V Congressos do PCP. Em 1943, quando 
supervisionava o Algarve usou o pseudónimo de “João”. Foi preso pela primeira vez em 1949, transitando de 
Caxias para a fortaleza de Peniche, donde se evadiu do segredo em Dezembro de 1954. Oito anos depois, em 
1962, voltou a ser preso. A nova prisão durou até ao 25 de Abril de 1974. Esteve 17 anos na prisão. Foi 
Director do Avante! e pertenceu ao Comité Central e ao Secretariado do PCP. Vive actualmente num lar para 
idosos na Baixa da Banheira. 
327 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, Ob. Cit., Vol. II, pp. 120 e 289. A informação foi confirmada 
por José Vitoriano. 
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da reorganização são ainda mal conhecidos, não sendo alheia a este facto a 

indisponibilidade do PCP de abrir os seus arquivos e de muitos dos seus dirigentes se 

manterem silenciosos. Apesar disso, foi possível fazer o rastreio do controlo do Algarve 

pelos funcionários da organização comunista328. 

A verdade é que os reorganizadores conseguiram reestruturar o Partido, 

desenvolvendo um trabalho notável de “estabilidade e continuidade, permitindo um largo 

trabalho de agitação e propaganda”329, que culminou com a realização do III Congresso (I 

Congresso Ilegal), em Novembro de 1943330. Apesar da organização local ter sido chamada 

a participar neste congresso, não houve disponibilidade para tal331. 

O III Congresso consagrou o “trabalho de massas” como o trabalho de base do PCP 

e defendeu a formação de uma frente comum contra a ditadura, através de um grande 

movimento de unidade nacional332, recuperando a grande linha de rumo fornecida pelo VII 

Congresso da Internacional Comunista, a linha de “unidade nacional antifascista”333. Em 

consequência desta orientação, foi criado, em Dezembro de 1943, o Movimento de 

Unidade Nacional Anti-Fascista, o MUNAF334. 

                                                           
328 Vide Apêndice V - «Funcionários do PCP e do MUDJ que controlaram Silves». 
329 Cf. Francisco Martins Rodrigues, Elementos para a História do Movimento Operário e do Partido 
Comunista em Portugal, [s.l.; s.e; s.d.], [Edições Militão Ribeiro], [versão dactilografada], p. 11. 
330 Na clandestinidade desde 1927, o PCP realizou o seu III Congresso (I Congresso Ilegal) em 1943. Esta 
reunião clandestina decorreu durante alguns dias numa moradia do Monte Estoril, e os dirigentes e militantes 
comunistas deslocaram-se, alguns a pé, a partir de vários pontos do país. Júlio Fogaça, Pires Jorge, Pedro 
Soares e Militão Ribeiro tinham sido novamente presos e enviados para o Tarrafal. O Secretariado do PCP 
era composto por José Gregório, Manuel Guedes e Álvaro Cunhal, sendo este último quem apresentou ao 
congresso o relatório “A unidade da nação portuguesa na luta pelo pão, pela liberdade e pela independência”, 
bem como um outro sobre a “Actividade do grupelho provocatório”. O congresso oficializou a reorganização 
do PCP realizada no início dos anos 40. Cf. Ramiro da Costa, Elementos, Ob. Cit., 2º Vol., pp. 59-62, José 
Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, Ob. Cit., Vol. II, pp. 122-124 e 287-319. 
331 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
332 Cf. «Duarte» [Álvaro Cunhal], «A Frente Única e o Trabalho dos Sindicatos Nacionais», Unidade da 
Nação Portuguesa na Luta pelo Pão, pela Liberdade e pela Independência. Informe Político do Secretariado 
do Comité Central ao I Congresso Ilegal do Partido Comunista Português, 1943, in O PCP e a luta sindical: 
1935-1973, (documentos para a História do Partido Comunista Português), Edições Avante!, Lisboa, 1975, 
p. 23. 
333 O aspecto mais importante do III Congresso do PCP, além da confirmação da política de infiltração nos 
Sindicatos Nacionais, foi a ratificação da estratégia de Álvaro Cunhal, que venceu a daqueles que se 
opunham a uma aliança táctica com os republicanos e que tornou possível a concretização da primeira frente 
democrática da história da resistência portuguesa – o MUNAF. 
334 MUNAF – organização clandestina presidida por Norton de Matos, surgida em Dezembro de 1943, com 
influência decisiva do PCP que, em Fevereiro desse ano, através de um Manifesto à Nação, propusera «a 
constituição da unidade nacional de todas as organizações, grupos e individualidades “antifascistas e 
patrióticas”, visando o derrube do Governo de Salazar e “a instauração de um Governo Democrático de 
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António Ventura335, Francisco Martinho336, Adelino Pinto337 e Mateus da Silva 

Gregório formaram a primeira estrutura clandestina unitária da oposição na região: o 

núcleo do MUNAF do Barlavento algarvio338. Da sua actividade pouco se conhece e, pela 

investigação realizada, parece que a Polícia política também desconhecia as actividades 
                                                                                                                                                                                
Unidade Nacional”. Tinha um Conselho Nacional, uma Comissão Executiva e Comissões de Unidade 
Nacional (CUN). Era uma organização de tipo “frentista” e que, de alguma forma, seguia as ideias expressas 
no VII Congresso do Komintern. Procurou-se ultrapassar o sectarismo, fazendo com que o PCP se 
aproximasse de outras forças políticas. Em 1944, esta organização criou os GAC, Grupos de Acção e 
Combate. Nesse mesmo ano, em Junho, com a esperança do derrube do regime com a vitória dos Aliados, o 
MUNAF emitiu um “Programa de Emergência do Governo Provisório”, no qual, em nove pontos, expunha as 
medidas de emergência exigidas pelas forças oposicionistas. O MUNAF acabou por se extinguir “de 
inacção” por volta de 1949. Cf. Fernando Rosas e J. M. Brandão de Brito (dir.), Dicionário de História do 
Estado Novo, Bertrand Editores, Lisboa, 1996, pp. 637-639; David L. Raby, «O MUNAF, o PCP e o 
Problema da Estratégia Revolucionária da oposição, 1942-1947», in Análise Social, Vol. XX, n. º 84, 1984, 
pp. 687-700 e Mário Soares, Portugal Amordaçado, Depoimento sobre os anos do fascismo, Arcádia, 1974, 
p. 113.  
335 António Ventura, filho de António Ventura e de Maria José Nobre, nasceu a 25 de Janeiro de 1883 na 
Picota, Monchique. Foi seminarista na Igreja de S. Vicente de Fora e estudou no Liceu Gil Vicente. Em 
1901, aos 18 anos, foi para Moçambique, onde se manteve até 1920, trabalhando em Lourenço Marques e no 
caminho-de-ferro junto à fronteira com a África do Sul. Em Moçambique, aderiu à Maçonaria e contribuiu 
activamente para a implantação da República nessa colónia. Em 1914, foi sócio-fundador do Montepio 
Ferroviário da Província de Moçambique. Regressado ao Continente, foi para as Caldas de Monchique como 
funcionário superior. Em 1927, fundou a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Monchique, da qual foi 
dirigente durante muitos anos. Desde os anos 30, António Ventura foi um ponto de apoio do PCP, recebendo 
em sua casa os dirigentes em passagem pelo Algarve e ajudando a arranjar instalações para os funcionários 
residentes. Os seus quatro filhos - Clementina Pires Ventura, Cândida Pires Ventura, Joaquim Pires Ventura e 
António Pires Ventura - foram destacados membros da oposição ao salazarismo com ligações fortes ao PCP. 
Cândida e Joaquim foram funcionários deste Partido. António Ventura pertenceu ao núcleo do MUNAF do 
Barlavento e apoiou todos os movimentos oposicionistas no Algarve. Fundou em Monchique a comissão da 
CDE. Nunca foi preso. Faleceu a 3 de Março de 1969, nas Caldas de Monchique, vítima de Parkinson. 
336 Francisco Martinho, filho de José Martinho e de Maria Martins, nasceu em 1897, na freguesia de 
Alcafozes, em Idanha-a-Nova. Era funcionário da Caixa Geral dos Depósitos (CGD), pelo que foi para 
Portimão chefiar a delegação dessa instituição bancária. Francisco Martinho, um homem muito sui-generis 
para a época, era um amante da cozinha biológica e fabricava o seu próprio pão. Quem o conheceu descreve-
o como idealista e sonhador. Na sua casa tinha uma oficina onde se entretinha a fazer umas engenhocas e 
invenções. Era um estudioso e tinha um fascínio particular pelo mundo das abelhas. Foi o responsável do 
MUNAF em Portimão e integrou a estrutura dessa organização no Barlavento. Foi preso em Junho de 1948, 
acusado de ser membro do PCP. Foi levado para Faro, onde foi torturado. Foi afastado do serviço pelo 
Capitão Glória. Valeu-lhe um irmão que ocupava um cargo importante no regime, pelo que acabou por não 
ser demitido, tendo sido transferido para a CGD na Figueira da Foz. Desconheço o seu percurso posterior. 
337 Adelino Gonçalves Pinto, filho de Carlos José Pinto e de Maria das Angústias Pinto, nasceu a 2 de 
Fevereiro de 1915, em Silves. Ainda estudante na Escola Comercial e Industrial teve grande actividade 
associativa em Silves. Nos anos 40, fundou, com outros, uma escola e uma comissão de auxílio aos jovens 
tuberculosos e pertenceu aos corpos gerentes do Silves Futebol Clube, onde se destacou pela intensa 
actividade sociocultural que promoveu. Pertenceu ao MUNAF e à Comissão Concelhia do MUD em Silves. 
Foi preso, em Maio de 1948, com o seu amigo inseparável Mateus da Silva Gregório. Ambos foram 
despronunciados antes do julgamento, tendo saído em liberdade. Regressado a Silves, viveu tempos de 
grandes dificuldades económicas. Desligou-se completamente da actividade política. No início dos anos 50, 
emigrou com a família para S. Paulo, com “carta de chamada” de Jaime Coelho Cotovio, silvense aí 
radicado. Não consta que tivesse actividade política no Brasil. Desconheço o seu percurso posterior. 
338 Cf. João D’ Alvor, Ob. Cit., pp. 41 e 123. 
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desta organização, devido ao reduzido número dos seus elementos e a cuidados 

conspirativos extremos. 

Apesar disso, Nicolás Franco, Embaixador de Espanha em Portugal, informava que 

os seus agentes e os cônsules espanhóis davam conta de um recrudescimento das 

actividades comunistas em Portugal, nomeadamente no Algarve. Nesta província, essas 

actividades políticas e de propaganda seriam, segundo o embaixador espanhol, apoiadas 

por agentes ingleses e americanos339. Na verdade, a ambição do MUNAF oscilava entre o 

aguardado golpe militar e a insurreição popular, o que acabou por fazer regressar o velho 

dilema das relações entre os comunistas e os oposicionistas reviralhistas. A evolução da II 

Grande Guerra aumentava a possibilidade de êxito de um golpe militar. Foi neste contexto 

de duplicidade que o MUNAF criou os GAC340. 

Joaquim do Nascimento Ventura, operário corticeiro, conheceu a estrutura de Silves 

do MUNAF, “que funcionava como estrutura com pessoas de outro nível”341, e pertenceu 

ao GAC de Silves, que manteve a sua estrutura à margem do PCP. Era um grupo muito 

fechado, formado por gente mais nova342, todos corticeiros, e que manifestou uma 

carismática autonomia343. A tarefa era a de “reunir armas e fazer instrução de ataque”344. 

Conseguiram reunir algumas armas, mas depois veio “de cima” a ordem para parar. O 

grupo, porém, continuou independentemente da ordem do Partido. “As bases, bem como a 

                                                           
339 Cf. Ana Vicente, Portugal visto pela Espanha, correspondência diplomática 1939-1960, Assírio & 
Alvim, p. 198. 
340 No final de 1944 foram criados os Grupos Anti-Fascistas de Combate (GAC) como uma tentativa de 
organizar acções armadas contra a ditadura. A criação dos GAC, associada ao MUNAF, inseria-se numa 
estratégia de insurreição armada, com características diferentes do reviralhismo republicano, de modo a 
integrar qualquer pessoa que pretendesse participar activamente contra o regime salazarista, aproveitando a 
agitação social. Os GAC nasceram para complementar e condicionar um golpe militar. Não havendo golpe 
militar, em Janeiro de 1945 os GAC viram a sua estratégia rectificada para “instrumentos defensivos”. 
Desapareceram em seguida da orientação do PCP tão rapidamente como tinham surgido. Os GAC foram, 
posteriormente, considerados “um grave erro” na actuação do PCP. Cf. F. Martins Rodrigues, Ob. Cit., p. 12; 
Dawn L. Raby, Ob. Cit., pp. 25-30 e 66-80; David L. Raby, «O MUNAF, o PCP e o Problema da Estratégia 
Revolucionária da oposição, 1942-47», in Análise Social, Vol. XX, n.º 84, 1984, pp. 695-698 e José Pacheco 
Pereira, Álvaro Cunhal, Ob. Cit., Vol. II, pp. 457-469. 
341 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
342 O GAC de Silves era formado por Joaquim do Nascimento Ventura, Manuel Mourinho, José Rosa, José 
Pessanha, Vicente Martins e José Sequeira Guerreiro, entre outros. Este GAC deverá ter durado mais de um 
ano. Sebastião Henrique, conhecido pelo “Sebastião Canhoto”, facilitara a aquisição das armas para o grupo. 
343 Cf. David L. Raby, «O MUNAF, o PCP e o Problema da Estratégia Revolucionária da oposição, 1942-
1947», in Ob. Cit., p. 696. 
344 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
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Polícia, nada sabiam desta organização”345. Joaquim do Nascimento Ventura recorda que o 

grupo fez, numa noite, uma missão de vigilância a uma reunião, feita na rua, entre João 

Sequeira dos Santos e “gente grada” do PCP vinda de fora. Se aparecesse algum dos que 

costumavam percorrer a cidade em vigilância, como José Vieira e Vicente do Carmo, o 

grupo apareceria para distrair a sua atenção, de modo a que o encontro decorresse sem 

perigo de maior346. 

A II Guerra Mundial criava as condições para a unidade da oposição e também para 

uma certa eficácia da resistência ao regime de Salazar. As dificuldades vividas eram 

muitas. A indústria corticeira não beneficiara com a guerra e agonizava lentamente. Longas 

eram as filas de espera dos silvenses, junto ao escritório do Tenente Caetano, 

Administrador do Concelho e encarregado da distribuição das senhas de racionamento dos 

produtos básicos de alimentação. As dificuldades originaram a intensificação das 

reivindicações e das manifestações dos operários, tornando possível uma forte implantação 

do PCP, ao mesmo tempo que geraram uma predisposição favorável à unidade de acção 

contra o regime no sector republicano da oposição silvense, até aí disperso, mas 

moralizado pelo clima de luta antifascista que se vivia a nível internacional e pelo exemplo 

dos movimentos de resistência nos países europeus ocupados.  

O trabalho de sapa dos comunistas continuava e parecia dar frutos. Os militantes e 

simpatizantes do PCP, apesar de todo o controlo e vigilância a que eram sujeitos, 

predominavam no seio do operariado silvense. Um grupo de Esperantistas, onde os 

comunistas pontificavam, reunia-se numa escola que funcionava na casa do “Zé do 

Garrado”347. 

A Sociedade Filarmónica Silvense e a cooperativa operária “A Compensadora” 

providenciavam bons pontos de apoio e afirmavam-se como difusores das orientações para 

                                                           
345 Ibidem. 
346 Ibidem. 
347 Depois da extinção da escola de Esperanto de José Gonçalves Vítor, alguns alunos tornaram-se 
professores desta língua, nomeadamente José Vitoriano e Francisco Magina. Joaquim do Nascimento 
Ventura acompanhou esta escola quando esta se mudou para a casa de Armando Jesus Alves (Xerém) e, 
posteriormente, para a casa dos pais de João Sequeira dos Santos. Os professores e alunos eram na sua 
maioria corticeiros de “ideias avançadas”, nomeadamente João da Conceição Valério, José Calisto, Joaquim 
Velhinha, Carlos Nicolau, Rui Alves, David Serafim Mateus, entre outros. O núcleo esperantista aumentou 
com a entrada de novos elementos: António Sequeira, Eugénio Neto e Amílcar Coelho. Nos finais dos anos 
40, na escola da cooperativa operária “A Compensadora” também se ensinava Esperanto. 
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a resistência ao regime348. A Biblioteca Popular crescia a olhos vistos com inúmeros 

contributos de fora. Manuel Lourenço Neto, marinheiro silvense, trouxera literatura 

proibida de uma viagem ao Brasil, que fazia chegar a Silves349. O livro O Cavaleiro de 

Esperança, de Luís Carlos Prestes, teve um enorme sucesso. Todos queriam lê-lo, pelo que 

havia uma lista de espera na Biblioteca Popular. Por sua vez, José Vitoriano encontrara-se 

no café “A Brasileira” do Chiado com Fernando Piteira Santos e Ferreira Marquês e fora 

visitar as instalações de O Diabo. Trouxera para a biblioteca uma oferta: a colecção 

completa deste jornal350. 

O Silves Futebol Clube era outra instituição na cidade, onde o PCP tinha primordial 

influência. A Direcção do clube era composta por comunistas e simpatizantes, pelo que a 

receita do Bar destinava-se à recolha de fundos para o PCP e para o auxílio às numerosas 

famílias dos presos políticos silvenses351. Foi por esta altura que foram ensaiadas as 

grandes cegadas, onde pontificava António do Carmo Lourenço, o autor dos textos, que 

fizeram furor no meio operário352.  

Houve ainda um grupo de “dispersos” jovens corticeiros, designado “Pró-

Soviético”353, cujos contactos se faziam através de João Sequeira dos Santos. O grupo 

deverá ter existido entre 1942 e 1946. Muitos destes rapazes foram “agarrados” bastante 

jovens, tendo-se tornado militantes do PCP354. O grupo gravitava à volta da Biblioteca 

Popular e do Silves Futebol Clube, do qual todos os elementos eram sócios e onde ouviam 

às escondidas355 as notícias da guerra, pela voz do Fernando Pessa356. Encarregavam-se, 

                                                           
348 A influência do PCP foi notória nas várias direcções da cooperativa “A Compensadora”. Delas fizeram 
parte José Vitoriano, Manuel Mourinho, Delecier Vieira Gomes, Salvador Mourinho e José Jóia, entre muitos 
outros. 
349 Entrevista a Manuel Lourenço Neto. 
350 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
351 Entrevistas a José Rodrigues Vitoriano, a Joaquim do Nascimento Ventura, a José Luís Cabrita e a Maria 
Amália da Conceição Hipólito. 
352 A Grande Cegada «As Lavadeiras» é a mais recordada. Os seus versos ainda se conservam na memória de 
muitos silvenses. 
353 Grupo “Pró-Soviético”: João Regueira Costa Falcão, António Castanheira, Joaquim do Nascimento 
Ventura, Pedro Miguel Duarte, João Vitorino, Pedro Freitas, António Quadros (António Espanhol), David 
Serafim, Mateus Henrique Rita, Horácio Passarinho e Fernando Simão. Entrevista a Joaquim do Nascimento 
Ventura. 
354 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
355 O Edital de 5 de Maio de 1943 proibia que os postos receptores de TSF instalados em locais públicos 
(cafés, esplanadas, tabernas e agremiações de recreio) captassem postos estrangeiros. Pela correspondência 
do Governador Civil observa-se que o Edital não foi cumprido e que em toda a parte se ouvia a BBC. O 
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depois, de divulgar as notícias do andamento do conflito aos jovens que encontravam nos 

bailes e nas colectividades. 

Na verdade, o interesse das populações nos avanços e recuos das tropas aliadas foi 

crescente e proporcional à proibição de ouvir os emissores estrangeiros e ao aumento da 

Censura. A aterragem de um bimotor inglês em Armação de Pêra e, posteriormente, a 

queda de balões de sinalização ou informação em Silves357 alimentavam os boatos sobre o 

andamento da guerra. 

Às autoridades não passava despercebido o papel das sociedades recreativas e das 

Casas do Povo que tinham como directores “autoridades” que colocavam os seus 

receptores à disposição dos sócios para escutarem postos estrangeiros, “inclusive os da 

Rússia comunista”358. Segundo o Governador Civil de então, as próprias autoridades, “por 

comodismo ou benevolência”, pouco faziam, o que favorecia “uma extensa e profunda 

propaganda comunista” que alastrava “das cidades e vilas para as mais recônditas aldeias, 

perdidas nos plainos e serras algarvias!”359.  

Os mais destacados jovens activistas silvenses visitavam, no tempo da guerra, 

Agostinho da Silva que passava férias de verão na Praia da Rocha. Joaquim do Nascimento 

Ventura, José Vitoriano, António do Carmo Lourenço, Rui Alves e outros ouviam com 

deleite as palavras do filósofo, enquanto comiam um magnífico lanche preparado pela 

mulher dele360. Este contacto era feito através de José Cândido, barbeiro, um dos mais 

destacados elementos do PCP em Portimão. 

A imprensa clandestina comunista continuava a chegar a Silves. João Sequeira dos 

Santos coordenava a sua recepção361 e vinha a Tunes buscar parte da imprensa para 

Portimão, entregando a Manuel Avelino Alves, vendedor de jogo de lotaria “os rolos 

contendo «imprensa» partidária (…) [e] a metade de uma «senha de ligação», que consistia 
                                                                                                                                                                                
Governador Civil Monteiro Leite apreendera e selara aparelhos de rádio de entidades públicas e particulares 
com o propósito de interditar a propaganda por parte dos aliados.  
356 Cf. João D’ Alvor, Ob. Cit., p. 7. 
357 Cf. José Augusto Rodrigues, A Batalha de Aljezur, Factos e Histórias da II Guerra Mundial ocorridos no 
Concelho de Aljezur e Sudoeste Algarvio, Junta de Freguesia de Aljezur, 2006, p. 75. 
358 Cf. ADF. Livros Copiadores de Correspondência Confidencial do Governo Civil. Inventário Provisório 
do Governo Civil de Faro, Livro 162, 1943, fl. 99. 
359 Ibidem. 
360 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
361 Cf. IAN-TT, TBH, Processo 128/48, 2º Juízo criminal, Vol. I, cx. 229, «Auto de Perguntas» a Manuel 
Avelino Alves, fl.127, 23 de Junho de 1948. 
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num pedaço de papel recortado no sentido de (…) a apresentar ao elemento do Partido”362. 

Outras vezes foi José Vitoriano o receptor da imprensa nos caminhos-de-ferro de Silves363. 

“A articulação do PCP de Portimão com a estrutura do PCP em Silves era constante” 364. 

Muitas das vezes, os panfletos e o Avante! eram trazidos de Silves para esta cidade em 

caixas de madeira, os porta-bagagens das bicicletas a pedal de então. 

Na conjuntura do fim da Guerra, crescia a esperança na queda do regime ditatorial. 

A organização comunista silvense cresceu como nunca, tendo alcançado no pós-guerra o 

seu apogeu. A orientação era clara: nas fábricas e nos campos, os movimentos 

reivindicativos deveriam ganhar nova intensidade, devendo para isso multiplicar-se as 

reclamações sobre salários, horário de trabalho, descontos, etc.. Para tirar o maior proveito 

possível do conjunto das actividades reivindicativas foi indispensável a combinação entre o 

trabalho legal e o clandestino, articulado ao longo da segunda metade dos anos 40, e na 

qual o Sindicato Nacional e as Casas do Povo foram “chamados e arrastados à luta”365. 

Para colmatar as dificuldades sentidas na vigilância e repressão, a Polícia política, a 

PVDE, transformou-se em PIDE366.  

No último ano da II Guerra, em 1945, Sérgio Vilarigues, membro do Comité 

Central do PCP, foi o funcionário destacado para o Algarve. Radicado em S. Brás de 

Alportel, substituiu Dias Lourenço367. Sérgio Vilarigues adoptou o pseudónimo de “Vítor”, 

abandonando o de “Amílcar” que utilizara em Lisboa. Passados alguns meses, devido ao 

crescimento da organização no Algarve, um outro funcionário, Manuel Luís da Silva 

Júnior368, “Ricardo”, foi coadjuvá-lo na tarefa. Coabitou inicialmente com Sérgio 

                                                           
362 Ibidem, fl. 218 v., 23 de Junho de 1948. 
363 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
364 Entrevista a Francisco Tomé Correia. 
365Cf. David L. Raby, «O MUNAF, o PCP e o Problema da Estratégia Revolucionária da oposição, 1942-
1947», in Ob. Cit., pp. 695. 
366 A Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE) foi criada em 1945 pelo Decreto-Lei n.º 35046, de 
22 de Outubro de 1945, como um “organismo autónomo da Polícia Judiciária” na dependência do Ministério 
do Interior, substituindo a PVDE. A PIDE dispunha de competência para proceder à instrução preparatória 
dos processos respeitantes a crimes contra a segurança do Estado (entre outros), para sugerir a aplicação das 
medidas de segurança e, enfim, para a definição do regime de prisão preventiva e de liberdade condicional 
dos arguidos.  
367 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano.  
368 Manuel Luís da Silva Júnior, motorista de táxi na praça de Lisboa em situação legal, conseguiu evitar a 
prisão em 1945. Viveu na clandestinidade como funcionário do PCP, usando o pseudónimo de “Rogério”. 
Era muito míope, distinguindo-se pelas lentes grossas dos óculos que usava. De 1945 a 1948, foi como 
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Vilarigues em S. Brás. Instalou-se, depois, com Gertrudes Pereira Paulino da Silva nas 

Caldas de Monchique, passando, em 1946, por razões de segurança para a Luz de Tavira e, 

em 1947, novamente para S. Brás de Alportel369. 

A organização comunista alargara-se a todo o concelho. Manuel Rodrigues 

Pereira370, empregado comercial em Vila Real de St.º António, empregou-se na empresa de 

Teófilo Fontainhas Neto, em S. Bartolomeu de Messines, para onde se transferiu, “sendo 

portador de uma credencial que lhe foi entregue pelo [Vicente] Campinas, a fim de 

estabelecer «ligação» em S. Bartolomeu de Messines com o elemento do Partido”371, que 

ali o procurasse. Foi de João Sequeira dos Santos, então residente e trabalhador em 

Messines, que “recebeu a incumbência de proceder à formação de um Comité Local”372. 

Sidónio Nunes Pacheco e Armindo Branco formaram o Comité Local com Manuel 

Rodrigues Pereira, sendo este o responsável sob o controlo directo de João Sequeira dos 

Santos373. João António Gonçalves, de Porches, militante anterior à reorganização, estando 

                                                                                                                                                                                
funcionário controlar a organização do Algarve, com o pseudónimo de “Ricardo”. Aí, em 1948, escapou, 
novamente, de ser preso. Foi para a região das Caldas da Rainha e, seguidamente, para o “sector” do 
Ribatejo, com o pseudónimo de “Castro”. No V Congresso do PCP, em 1957, foi eleito membro efectivo do 
Comité Central, então com o pseudónimo de “Ivo”. Depois de Agosto de 1962, ficou com a responsabilidade 
pelas tipografias. Pertenceu durante 64 anos à organização do aparelho clandestino do PCP. Manuel da Silva 
publicou 30 anos de vida e luta na clandestinidade, Entrevista-depoimento, Cadernos de História do PCP, 
Edições Avante!. Neste livro autobiográfico, o autor fala da sua experiência no Algarve. Segundo José 
Vitoriano, neste livro, Manuel da Silva destacou a organização de Faro, tendo a organização de Silves, a mais 
importante, ficado esquecida. Desconheço o seu percurso posterior. Sobre a sua biografia, vide António 
Ventura, Memórias da Resistência Ob. Cit., pp. 250-252. 
369 Cf. Manuel da Silva, Ob. Cit., pp. 30-32. 
370Manuel Rodrigues Pereira, filho de Manuel Pereira Veliça e de Maria Teresa Milho, nasceu em Quelfes, a 
24 de Outubro de 1918. Nos anos 40 ligou-se ao PCP, tendo grande responsabilidade na expansão da 
reorganização no Algarve. Fez parte dos comités locais de Olhão e de Vila Real de St. António. Controlou os 
comités locais de Olhão e do Pechão e integrou o Comité Regional do Sotavento com António Vicente 
Campinas. Esteve, temporariamente, empregado em Messines, onde fez as ligações a Silves e a outros 
comités. Manuel Rodrigues Pereira foi membro do Comité Provincial do Algarve. Usou até determinada 
altura o pseudónimo de “Carlos” e, depois, “Batista”. Foi preso em Olhão, a 8 de Julho de 1948. Foi levado 
para o Aljube, onde foi bastante torturado, e depois para Caxias. Foi julgado a 5 de Abril de 1949 e 
condenado na pena de 2 anos e 6 meses de prisão. Foi restituído à liberdade a 19 de Maio de 1951, com a 
medida de segurança de 4 anos de liberdade vigiada. Manuel Rodrigues Pereira recebeu, entretanto, a herança 
de um tio de sua mulher, o “Zé de Monchique”, pelo que ficou muito rico e se iniciou na indústria de 
conservas, tendo administrado com sucesso algumas fábricas em Olhão. Esteve sempre ligado ao PCP. Era 
um militante muito “duro”, de tipo estalinista, o que lhe trazia alguns problemas com os seus camaradas. 
Depois do 25 de Abril, cedeu uma casa para instalação da sede do PCP em Olhão. Faleceu em Faro, a 5 de 
Outubro de 2002. 
371 Cf. IAN-TT, TBH, 2º Juízo Criminal, Proc. n.º 128/48, Cx. 230 Vol. 3, fls. 447 v. e 448, «Auto de 
Perguntas» a Manuel Rodrigues Pereira, de 19 de Julho de 1948. 
372 Ibidem. 
373 Ibidem. 
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empregado em Messines, fazia a distribuição do Avante! nessa localidade374. Germinal 

Furtado da Silva, empregado em Silves na empresa metalúrgica de André Luís Bós, 

também trazia imprensa para Messines. Havia ainda “um estafeta” que, outras vezes, ia 

buscar o jornal de bicicleta375. O núcleo de Messines integrou antigos militantes, como 

Paulo Nunes Matias, e novos elementos, nomeadamente Fernando Cortes Machado, José 

Dionísio Lopes, Francisco Rodrigues Martins e Francisco Ambrósio Neto376. 

Em Março de 1945, o Ministro do Interior foi a Silves. Recebido na Câmara 

Municipal, entregou um subsídio para a cantina operária e visitou o Hospital da 

Misericórdia, onde o Governador Civil entregou também o fundo de Socorro de Inverno, 

uma dádiva de cobertores e lençóis. O Ministro recebeu o Presidente da União Nacional de 

Silves e o Governador Civil, procurando resolver os problemas de carências e os 

abastecimentos à cidade. À saída da Câmara Municipal, o Ministro Júlio Botelho Moniz 

foi cercado pelos familiares e pelas mulheres dos presos políticos silvenses do 18 de 

Janeiro, que envelheciam em Angra do Heroísmo e no Tarrafal, que pediam a sua 

libertação. O Ministro, apanhado desprevenido com a veemência da manifestação e com o 

desespero das mulheres e das mães, prometeu interceder no assunto junto do Governo. Se, 

de facto, o “muito amigo dos trabalhadores desprotegidos da sorte”377 intercedeu a favor 

dos presos silvenses, o pedido não teve efeito378. 

Em 1945, o PCP emergia em Silves como uma autêntica alternativa revolucionária, 

dominando o movimento de massas, conseguindo agregar o operariado corticeiro no 

Sindicato Nacional dos Operários Corticeiros, promovendo e conduzindo as reivindicações 

junto dele. A separação dos aparelhos sindical, partidário e de imprensa na organização 

local trouxe à militância muitos operários, que rapidamente assumiram funções de 

«quadros» nos comités de empresa, nos comités locais e nos comités regionais. 

Circunstâncias diversas provocaram consecutivas mutações na organização. Uma subida de 

                                                           
374 Entrevista a Fernando Cortes Machado. 
375 Ibidem. 
376 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC PC 309/50 UI 5050, Salvador Pereira Amália, fls. 166 e 167, «Auto de 
Perguntas» a Fernando Cortes Machado, de 14 de Março de 1951, e SC SR 895/49 UI 2640, José Ventura 
Duarte. 
377 Cf. Voz do Sul, n.º 1240, 3 de Março de 1945, p. 1, «Mosaicos». 
378 Cf. IAN-TT, SC SPS 1055/F, NT 4305, António Teodoro e outros, fl. 49, Carta das famílias dos Presos 
silvenses ao Ministro do Interior, de 17 de Agosto de 1945. 
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escalão produzia alterações nos comités constituídos. A eleição de José Vitoriano para 

Presidente do Sindicato provocou, por sua vez, mais uma reorganização do Comité Local e 

a subida de novos elementos. António do Carmo Lourenço, “Jaime”, em meados de 1946, 

controlou o Comité Local de Portimão, representando-o no Comité Regional número um 

do Sector Provincial do Algarve379. Muitas das reuniões do Comité Provincial do 

Algarve380 realizaram-se em Messines nas casas de Manuel Rodrigues Pereira e de João 

Sequeira dos Santos381. 

Em 1946, depois do IV Congresso do PCP (II Congresso Ilegal), Joaquim Pires 

Jorge foi para o Algarve382, tomando o lugar de Sérgio Vilarigues, com o pseudónimo de 

“Marcos” 383. 

A situação da indústria melhorara significativamente em 1946, “devido não só a 

maior procura como também à maior facilidade nos transportes”384. Mas a situação social 

do operariado silvense agravara-se no pós-guerra. O Banco de Portugal relatava: 

 
“É inexplicável o aumento constante dos preços necessários à existência. De trimestre para 
trimestre se verificam aumentos e, quando estes não se dão, tem de se recorrer ao mercado 
negro. (…) As dificuldades são cada vez maiores e há classes onde essas faltas atingem 
proporções assustadoras”385. 
 

Já nos anos anteriores, o agravamento das condições económicas provocara o 

crescimento da agitação social por toda a província, uma vez que a falta e o racionamento 

de géneros, o tabelamento dos produtos, bem como o açambarcamento, a especulação e o 

mercado negro foram práticas constantes386. 

                                                           
379 Cf. IAN-TT, TBH, 2º Juízo Criminal, Proc. n.º 128/48, Cx. 230, Vol. I, fl. 191 v., «Auto de Perguntas» a 
António do Carmo Lourenço, de 21 de Junho de 1948. 
380 O Comité Provincial do Algarve deverá ter sido constituído no final de 1945. Foi inicialmente formado 
por António Samúdio, de Vila Real de St.º António, João Sequeira dos Santos, “Alfredo”, e por Manuel da 
Silva, “Ricardo”. José Rodrigues Vitoriano participou em algumas reuniões do Comité Provincial. Ao longo 
dos anos seguintes fizeram parte deste órgão provincial Vicente Campinas e Manuel Rodrigues Pereira. 
381 Cf. IAN-TT, TBH, 2º Juízo Criminal, Proc. n.º 128/48, Cx. 230 Vol. 3, fls. 447 v. e 448, «Auto de 
Perguntas» a Manuel Rodrigues Pereira, de 19 de Julho de 1948. 
382 Cf. Francisco Miguel, Uma vida na Revolução, Os Comunistas, Porto, A Opinião, 1977, p. 103. 
383 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
384 Cf. ABP, A situação económica da província, Serviço de Estatística e Estudos Económicos, (Relatórios 
das Delegações do B.P.), «Portimão», 2º Trimestre de 1946. 
385 Ibidem. 
386 A imprensa algarvia do período da guerra é pródiga em descrições sobre falta e o racionamento de géneros 
e seu açambarcamento e especulação, nomeadamente em O Algarve (Faro) 1939-1945. 
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Nestas circunstâncias de carências e de fome generalizada no meio operário, a 

organização comunista voltava a crescer rapidamente em Silves. Além da tarefa de recrutar 

elementos para o Partido, ou de organizar células de empresa nas fábricas onde 

trabalhavam e de distribuir o Avante! e O Militante, todos os militantes deveriam pagar a 

imprensa, a quotização e colaborar na recolha de fundos. A necessidade de angariar 

dinheiro era uma preocupação permanente. “Recorriam a tudo”387. As rifas multiplicavam-

se. Havia sorteios de relógios, de aparelhos de rádio, de garrafas de vinho, de perus, de 

bicicletas, “enfim, de tudo quanto pudessem justificar a promoção de um sorteio”388, além 

de pequenas festas em clubes de bairro, “sempre com o pretexto de que eram organizados 

em benefícios de um pai desempregado ou doente, ou com qualquer outro fim 

caritativo”389. Os militantes silvenses ainda angariavam dinheiro através do arrendamento 

de hortas de fruta e da exploração do bar do Silves Futebol Clube390, cujos lucros revertiam 

para as famílias dos presos políticos e para o PCP. Havia ainda uma comissão de auxílio 

aos jovens tuberculosos não hospitalizados, cujos responsáveis eram Adelino Pinto, José 

Vitoriano, António do Carmo Lourenço e Salvador Mourinho. Por altura da feira da 

cidade, montavam aí uma barraca de «comes e bebes». Organizaram burricadas, nas quais 

vários grupos, divididos pelas freguesias do concelho, percorriam os campos para recolher 

donativos e géneros oferecidos pelos camponeses391. Em Messines, o contributo era 

publicado no Avante! sob a rubrica «Álvaro Cunhal»392. 

Aproveitando a escassez de géneros alimentares básicos, os funcionários do PCP 

conduziram numerosas reivindicações operárias e manifestações populares por todo o 

Algarve, organizando “marchas de fome” e protestos, tal como as que ocorreram em 

                                                           
387 Cf. Fernando Gouveia, Memórias de um Inspector da PIDE – 1. A Organização Clandestina do PCP, 2ª 
Edição, Delraux, Lisboa, 1979, p. 219. 
388 Idem, Ibidem. 
389 Idem, Ibidem. 
390 Nos anos 40, no rés-do-chão do edifício da sede do Silves Futebol Clube ficavam os balneários e a secção 
infantil. No 1º andar havia um Bar, uma sala com uma pequena biblioteca com livros progressistas e jornais e 
um bilhar. No 2º andar ficava o salão, onde ensaiavam as cegadas e faziam os bailes. A ideia do Silves 
Futebol Clube ter um Café foi de Adelino Pinto, mas só mais tarde se veio a concretizar. Os sócios 
subscreveram acções de 2$50 que proporcionaram a passagem dos balneários para junto do estádio Francisco 
Vieira e a instalação do Café no rés-do-chão. 
391 AP de José António Correia Viola, Entrevista a Manuel Miguel Peres, Doc. Cit., [Texto policopiado], 
Silves, 1975. 
392 Cf. IAN-TT, TBH, 2º Juízo Criminal, Proc. n.º 128/48, Cx. 230, 3 º Vol., fl. 448 v., «Auto de Perguntas» a 
Manuel Rodrigues Pereira, de 19 de Julho de 1948. 
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Alcantarilha, em Junho de 1944393, e em Silves, em Março e Abril de 1946394 e em Janeiro 

e Fevereiro de 1947395, nas quais a população silvense protestou “em massa” contra a falta 

de géneros e pão, e ainda a manifestação de mulheres silvenses, pela mesma causa, em 

Dezembro de 1946396. 

No final desse mês, o marinheiro silvense Manuel Lourenço Neto397 foi preso a 

bordo da “Sagres” e entregue à PIDE. Ele fazia parte da organização comunista da Armada 

e controlava na “Sagres” a célula do PCP398. 

Aos guardiães locais do regime399 não passou despercebida a presença regular, na 

cidade, de João Maria Campos400, “Moreira”, um funcionário do PCP.  

A influência do PCP local na organização sindical, bem como nos movimentos 

oposicionistas surgidos no final da II Guerra, o MUD e o MUDJ, foram significativos, 

senão determinantes, como veremos adiante. 

O aparelho de distribuição estava montado, sendo o Avante!, em grande quantidade, 

e O Militante, só para os membros do PCP, distribuídos com regularidade.  

João Sequeira dos Santos, Manuel Miguel Peres, António do Carmo Lourenço, José 

Vitoriano, Pedro Miguel Duarte, António Martins Castanheira, Salvador Rodrigues 

Mourinho, Aquilino Mourinho, Joaquim do Nascimento Ventura, José da Conceição 

                                                           
393 Cf. Avante!, VI Série, n.º 56, Junho de 1944, p. 2, «O povo luta desesperadamente pelo pão». 
394 Ibidem, n.º 87, Abril de 1946, p. 3, «Luta da população de Silves» e Manuel da Silva, Ob. Cit., pp. 32 e 
33. 
395 Cf. Avante!, VI Série, n.º 97, Janeiro 1947, p. 3, «A luta nos Sindicatos» e n.º 99, Março 1947, p. 3, «O 
povo levanta-se contra a fome!». 
396 Cf. Ana Barradas, As clandestinas, Ela por Ela, Lisboa, 2004, p. 131. 
397 Vide adiante a biografia de Manuel Lourenço Neto. 
398 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc.º 232/47, NT 4916, Manuel Lourenço Neto, fl. 240, Arguidos no Proc.º 
232/47. 
399 José Anastácio Albano e José Vieira interrogaram Joaquim do Nascimento Ventura sobre a presença de 
João Maria Campos em Silves. 
400 João Maria Campos, filho de José Maria Campos e de Guilhermina Maria Rodrigues, nasceu a 4 de 
Fevereiro de 1924, na freguesia de Mora. Depois de uma primeira prisão, foi solto em finais de 1945. Era um 
“funcionário-trabalhador”, uma categoria existente entre os funcionários do PCP. Em 1946, sendo procurado 
pela PIDE, foi para o Algarve. Contactou Francisco Martinho, através de Domingos Boronha, de Faro, que 
lhe arranjou trabalho na construção do Porto de Portimão. Campos controlou durante algum tempo os 
comités locais de Portimão e de Silves. Usava o pseudónimo de “Moreira”. Tendo sido a sua presença 
detectada, fugiu para o Alentejo, onde controlou o Comité Local do Couço. Aí trabalhou com João da Veiga, 
sob o controle de Francisco Miguel Duarte, nas áreas de Borba, Mora, Couço, Cabeço, Pavia, Montargil e 
Coruche. Em Julho de 1947, a brigada de Gouveia prendeu João da Veiga e, posteriormente, sua mulher e 
Francisco Miguel. Após a sua prisão, João Maria Campos converteu-se ao regime e inscreveu-se na União 
Nacional, afastando-se totalmente da actividade do PCP. Desconheço o seu percurso posterior. 
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Palminha, Francisco António Duarte, Delecier Vieira Gomes, Jaime Silvestre Quintas 

Santiago e Manuel Avelino Alves foram, então, os mais destacados militantes comunistas 

silvenses. 

As sucessivas mudanças de responsabilidades no PCP local fizeram com que 

muitos deles tivessem tido funções diversas, ao longo dos anos, nas células de empresas, 

no Comité Local e no Comité Regional401. Devido ao trabalho clandestino e a uma 

eficiente organização402, com base no sector operário corticeiro, Silves foi fundamental 

para que o PCP construísse “nos anos quarenta, uma das mais poderosas e estruturadas 

organizações regionais, cobrindo o Algarve de Barlavento a Sotavento”403. 

Esta organização seria, segundo o Chefe de Brigada Fernando Gouveia404, 

desmantelada “por completo”405 em 1948, conduzindo à prisão os principais elementos da 

organização comunista silvense e algarvia. Segundo Gouveia, a 25 de Junho de 1947, a 

prisão de Francisco Miguel e a queda da casa onde morava João da Veiga, por onde 

passava Pires Jorge, tinham-lhe fornecido as pistas necessárias. Entre a documentação 

apreendida estavam três relatórios, “Informes”, que descreviam “pormenorizadamente” a 

organização do PCP numa província. O ajustamento das iniciais dos pseudónimos às 

                                                           
401 Vide Apêndice III – «Organização do PCP em Silves nos anos 40». 
402Em 1948, a organização comunista estabelecia-se à escala provincial, ou seja, estava ramificada em toda 
província do Algarve. Esta ramificação era dirigida e orientada por um Comité Provincial composto por três 
membros, sendo dois deles em situação legal e um funcionário clandestino. Esse Comité Provincial 
controlava, por sua vez, três Comités Regionais. O Comité Regional n.º 1 abrangia as áreas dos concelhos de 
Silves, Portimão e Lagos. O Comité Regional n.º 2 abrangia os concelhos de Albufeira, Loulé e S. Brás de 
Alportel. O Comité Regional n.º 3, os de Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António. Havia comités 
locais em todas essas cidades. O controlo do Comité Regional n.º 2 era feito directamente pelo funcionário 
do PCP, porque aí a organização não era forte, tinha apenas algumas «pontas» em Loulé, Albufeira e São 
Brás de Alportel. Além da organização provincial, regional e local, a organização sindical, que constituía um 
sector à parte, levara a cabo a infiltração nos mais importantes Sindicatos Nacionais da região. O PCP tinha 
também os seus delegados nas comissões concelhias e regionais do MUD e do MUDJ. 
403 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal Ob. Cit., Vol. II, p. 141. 
404 Fernando Gouveia, filho de Serafim de Araújo Gouveia e de Maria da Piedade, nasceu em Lisboa, a 22 de 
Junho de 1904. Ingressou na Polícia de Informação do Ministério do Interior em Junho de 1929, onde iniciou 
a sua carreira policial. Consta que foi ele o autor dos disparos que vitimaram Alfredo Dinis (Alex) a 4 de 
Junho de 1945. Subiu seguidamente a Chefe de Brigada da PIDE, a Sub-inspector em 1949, a Inspector em 
1962 e a Inspector-adjunto em 1973. Era técnico superior da Direcção-Geral de Segurança quando se deu o 
25 de Abril de 1974. No dia 29 de Abril desse ano foi preso e passou 28 meses na prisão de Caxias, na 
Penitenciária de Lisboa e no Forte de Peniche. Com o 25 de Novembro de 1975 foi colocado em regime de 
liberdade provisória. Como funcionário da PIDE obteve dez louvores e foi condecorado, pelo rei Paulo da 
Grécia, com a Cruz de Ouro da Ordem da Fénix, pelos seus serviços de formação à Polícia política grega. Em 
1979, publicou o livro de memórias citado. 
405 Cf. Fernando Gouveia, Ob. Cit., p. 261. 
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declarações dos arguidos e a numeração dos comités provincial, regionais e locais, levaram 

Gouveia a perceber que se tratava da organização do Algarve406. 

No ano de 1948 decorreram as investigações às actividades clandestinas do PCP no 

Algarve, conduzidas por Fernando Gouveia que, nos últimos anos, obtivera um enorme 

conhecimento do aparelho clandestino e dos modos de actuação do PCP, conseguindo 

fazer grandes estragos na estrutura partidária a partir de 1945407.  

Joaquim Pires Jorge e Manuel da Silva foram substituídos por Américo de Sousa, 

“Abel”408 no controlo do Algarve. Na altura, por toda a província, circulavam entre os 

simpatizantes, distribuídos pelos controleiros, o “brinde de Santo António de mil 

novecentos e quarenta e oito” e as listas intituladas “Apelo extraordinário de 100 contos 

para o Partido Comunista Português”409. Para assegurar a chegada de imprensa a Portimão, 

Francisco Tomé Correia, responsável na altura pelo Comité Regional do Barlavento, teve 

um encontro num café, em Silves, com Américo de Sousa410.  

Antes das primeiras prisões, João Sequeira dos Santos comunicou a José Vitoriano 

que iria dar o salto para a clandestinidade, devido às prisões eminentes e aos perigos que 

corriam, e desapareceu da província. A partir de Maio de 1948, multiplicaram-se as prisões 

em todo o Algarve.  

Delecier Vieira Gomes, António do Carmo Lourenço, Adelino Pinto e Mateus da 

Silva Gregório foram os primeiros silvenses a serem presos, no final do mês de Maio411. 

Seguiram-se, em Junho, as prisões de José Vitoriano, Salvador Rodrigues Mourinho, Jaime 

Silvestre Quintas Santiago e Francisco António Duarte e, em Agosto, as de Joaquim do 

                                                           
406 Cf. IAN-TT, TBH, 2º Juízo Tribunal, Proc. 128/48, cx. 230, 4º Vol., fl. 823. 
407 Fernando Gouveia decapitou a organização do PCP em Coimbra. Percebendo os mecanismos da 
organização clandestina comunista, em 1947 fez grandes estragos na organização do PCP no Alentejo, com a 
prisão de João da Veiga e a tomada da casa clandestina em Évora, que este compartia com Francisco Miguel, 
tendo este sido preso. Foi no arquivo desta casa que Fernando Gouveia encontrou documentos comprovativos 
e esclarecedores da organização do PCP no Algarve. Cf. Fernando Gouveia, Ob. Cit., p. 261. No entanto, não 
era, como afirmou Fernando Gouveia, Francisco Miguel que controlava o Comité Provincial do Algarve, mas 
sim Joaquim Pires Jorge. 
408 Entrevistas a José Vitoriano e a Francisco Tomé Correia e IAN-TT, TBH, 2º Juízo Tribunal, Proc. 128/48, 
2º Vol., cx. 229, fl. 420, «Auto de Perguntas» a Salvador Rodrigues Mourinho, de 12 de Julho de 1948. 
409 Cf. IAN-TT, TBH, 2º Juízo Tribunal, Proc. 128/48, 4º Vol., fl. 657 v., «Auto de Perguntas» a Vidaul José 
Ventura, de 23 de Agosto de 1948. 
410 Entrevista a Francisco Tomé Correia. 
411 Cf. IAN-TT, TBH, 2º Juízo Tribunal, Proc. 128/48, cx. 229, 1º Vol., fl. 101. 
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Nascimento Ventura e José António Palminha412. Além destes, foram também presos 

Manuel Avelino, em Tunes, e Domingos Medeira Cabrita, em Alcantarilha. António Pedro 

foi preso em Messines, por razões que desconheço. Terá tido um processo à parte dos 

outros detidos. Foi julgado em Tribunal Militar e condenado a 11 meses de prisão413. 

Dos presos do concelho de Silves, Domingos Medeira Cabrita foi restituído à 

liberdade por não se ter provado que era do PCP414. Mateus da Silva Gregório e Adelino 

Gonçalves Pinto foram despronunciados antes do julgamento. Manuel Avelino Alves e 

Jaime Silvestre Quintas Santiago foram absolvidos. Dos condenados, ver-se-á adiante.  

A vida na cidade continuava aparentemente como se nada se passasse. Em plena 

vaga de prisões, as autoridades locais receberam com pompa e circunstância a visita do 

Ministro das Comunicações, do Ministro do Interior e do deputado Sebastião Ramirez, que 

inauguraram o novo motor da Central Eléctrica e o novo edifício dos Correios415. 

                                                           
412 Ibidem, 4º Vol., fls. 641 e 643. 
413 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS Processo n.º 302/50, fl. 24, «Auto de Perguntas» a António Pedro, de 25 de 
Outubro de 1950. 
414 Cf. IAN-TT, TBH, 2º Juízo Tribunal, Proc. 128/48, cx. 230, 3 º Vol., fl. 517. 
415 Cf. Voz do Sul, n.º 1380, 3 de Julho de 1948, p. 1, «Silves recebe festivamente…» 
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1.3.1 - João Sequeira dos Santos  

 
 

João Sequeira dos Santos, filho de Domingos dos Santos e de Maria Sequeira, 

nasceu em Silves, a 23 de Outubro de 1915. Fez a instrução primária em Silves e 

completou o curso comercial da Escola Comercial e Industrial, onde se destacou pela sua 

inteligência, ficando conhecido na cidade como o “João Inteligente” ou “João Goivinha” 

por epíteto familiar. Foi empregado de escritório em Silves. 

Após o 18 de Janeiro de 1934 aderiu à Federação das Juventudes Comunistas 

Portuguesas, fazendo parte do grupo de jovens que, posteriormente, reorganizou o Comité 

Local do PCP em Silves. Era muito culto, tendo lido os principais teóricos do anarquismo e 

do comunismo. A sua acção tornou-se preponderante na organização local e regional do 

PCP, após a ida de Sebastião Viola para o Barreiro. Ele fazia e assegurava as ligações e 

controlava o aparelho de distribuição de imprensa no Barlavento. Em 1937, leccionava a 

um grupo de jovens na cooperativa “A Compensadora”. João Sequeira dos Santos foi o 

“Mestre”, na verdadeira acepção da palavra, de dezenas de jovens silvenses, que lhe 

reconheciam um saber e uma inteligência invulgares416. 

Em consequência das suas actividades, foi preso em Silves, a 23 de Fevereiro de 

1938, com Manuel Miguel Peres e Estanislau do Carmo Ramos, os outros elementos do 

Comité Local, tendo transitado para Caxias e depois para Peniche. Foi julgado no TME a 

30 de Novembro de 1938 e condenado a 22 meses de prisão e na perda de direitos políticos 

por cinco anos. À PVDE não passaram despercebidos a sua intensa actividade, poder 

organizativo e dedicação à causa comunista, pelo que a sua pena foi maior até que a de 

João da Veiga, funcionário e delegado do PCP no Algarve, que tinha sido apanhado em 

flagrante, em casa, com todo o arquivo, propaganda, imprensa e credencial417. 

João Sequeira dos Santos foi restituído à liberdade a 10 de Dezembro de 1939. Foi 

o elemento contactado em 1940 pelos «reorganizadores» que passaram por Silves418, tendo 

aderido à reorganização do PCP de “alma e coração”, sendo um dos seus principais 

                                                           
416 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
417 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC PC 122/38, Estanislau do Carmo Ramos, fl. 150, «Relação a que se refere o 
ofício 1409 de 30 de Novembro de 1938: Condenados». 
418 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
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responsáveis não só em Silves, mas no Barlavento e no Sotavento419, onde mantinha 

contactos com Vicente Campinas420 e António Samúdio, de Vila Real de S. António, 

elementos-chave da reorganização algarvia421. Foi ele que reorganizou o Comité Local de 

Silves, juntamente com Manuel Miguel Peres, aliciando os mais activos elementos, 

nomeadamente José Vitoriano, Salvador Mourinho, António do Carmo Lourenço e 

Aquilino Mourinho, entre outros. Dirigiu o Comité Regional do Barlavento, que 

supervisionava Silves, Lagos e Portimão422, destacando, durante algum tempo, o silvense 

António do Carmo Lourenço para controlar o Comité Local de Portimão423. 

Em 1944, consorciou-se com Emília de Jesus Inácio424. 

Em fins de 1945, foi um dos fundadores do Comité Provincial do Algarve, com 

António Samúdio, coordenando toda a acção do PCP na região425. Em 1946, foi trabalhar 

como empregado de escritório da firma João Mendes em Messines, onde procedeu à 

organização do Comité Local desta localidade426. No desempenho das suas funções 

clandestinas, usando o pseudónimo de “Alfredo”, contactou com todos os elementos do 

Secretariado e do Comité Central que controlaram o Algarve, nomeadamente José 

Gregório, Dias Lourenço, Sérgio Vilarigues, Joaquim Pires Jorge e Américo de Sousa, bem 

como com o funcionário residente no Algarve, Manuel da Silva Júnior. 

Em finais de Abril de 1948, João Sequeira dos Santos, conhecedor da investida 

policial que se adivinhava, esteve escondido algum tempo perto de Messines, tendo ido 

para a Cova da Piedade, onde mergulhou na clandestinidade, tornando-se funcionário do 

                                                           
419 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
420 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC GT, Proc. N. º 48, UI 1388, João Sequeira dos Santos, fl. 10, [Texto 
policopiado], [s.l.; s.d.] 
421 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, Ob. Cit., Vol. II, p. 140. 
422 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC GT, Proc. N. º 48, UI 1388, João Sequeira dos Santos, fls. 8 e 9, doc. do 
Auto “Gusmão”, de 3 de Outubro de 1962. 
423 Cf. IAN-TT, TBH, 2º Juízo Tribunal, Proc. 128/48, cx. 229, 1º Vol., fl. 191, «Auto de Perguntas» a 
António do Carmo Lourenço, de 21 de Junho de 1948. 
424 Informação de João Firme Sequeira dos Santos. 
425 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC GT, Proc. N. º 48, UI 1388, João Sequeira dos Santos, fl. 5, «elementos da 
ficha da 1ª Divisão», [s.d.] 
426 Cf. IAN-TT, TBH, 2º Juízo Criminal, Proc. n.º 128/48, Cx. 230 Vol. 3, fl. 447 v. e fl. 448, «Auto de 
Perguntas» a Manuel Rodrigues Pereira, de 19 de Julho de 1948. 
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PCP427. Quando a PIDE o procurou em Silves, em Junho de 1948, por estar claramente 

referenciado, já ele tinha desaparecido da cidade428. 

Sendo a Cova da Piedade um lugar pouco seguro para a presença de um clandestino 

silvense, uma vez que havia o risco de ser reconhecido pelos muitos operários corticeiros 

silvenses que trabalhavam nas fábricas de cortiça na Margem Sul, foi destacado para o 

Comité Local do Porto429, onde trabalhou com muitos outros clandestinos do PCP430. Do 

Porto, transitou para o Comité Local de Lisboa431. Aí o seu pseudónimo era “Marques”432. 

A 13 de Abril de 1951, João Sequeira dos Santos foi preso na Avenida de Ceuta em 

Lisboa, quando se dirigia ou vinha de um encontro. A PIDE prendeu-o num carro e, de 

imediato, foram para a casa de hóspedes, que estava sob vigilância, onde ele ocupava um 

quarto. João Sequeira dos Santos negou-se a dizer em que quarto morava, pelo que a 

Polícia lhe tirou as chaves e entrou pela casa, abrindo todos os quartos. Num dos quartos, o 

de João Sequeira dos Santos, foi encontrado muito material “subversivo”. Foram então 

buscá-lo ao carro. Perguntado pelo agente se as malas e o material eram dele, respondeu 

afirmativamente. Quando os polícias comentaram que, na fotografia que possuíam, ele era 

mais jovem e que mudara de nome, João Sequeira dos Santos respondeu que “estava mais 

velho pela perseguição da Polícia e que mudou o seu nome porque era comunista”433. 

Foi levado para a sede da PIDE e sujeito a apertado e violento interrogatório. 

Recusou-se “a responder a quaisquer perguntas” 434, dizendo que não tinha “declarações a 

fazer”435, recusando-se inclusivamente a assinar o auto de perguntas. Posteriormente, 

                                                           
427 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
428 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC GT, Proc. N. º 48, UI 1388, João Sequeira dos Santos, fl. 7 e TBH, 2º Juízo 
Criminal, Proc.º 128/48, fl. 318, Inf. de 3 de Julho de 1948.  
429 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC PC Proc. N. º 140/51, UI 5059, João Sequeira dos Santos, fl. 18, «Termo de 
visita», de 4 de Outubro de 1951. 
430 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Del. P SR 33985, UI 3977 (UI 3448-4253), João Sequeira dos Santos. Este 
processo da Delegação do Porto incluía Georgete Ferreira, Mercedes Ferreira, Jaime Serra, Joaquim Rafael, 
José Moreira, João da Veiga, João Sequeira dos Santos, João Raposo da Cunha Taborda, Maria Augusta, José 
Maria do Rosário da Costa Júnior e António de Sousa Nogueira Júnior.  
431 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC GT, Proc. N. º 48, UI 1388, João Sequeira dos Santos, fl. 18, «Termo de 
visita», de 4 de Outubro de 1951. 
432 Ibidem, fl. 19, Doc. de autor desconhecido, «Primeiras informações sobre a prisão de João Sequeira», de 
Maio de 1951. 
433 Ibidem. 
434 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC PC Proc. N. º 140/51, UI 5059, João Sequeira dos Santos, fl. 5 e 5 v., «Auto 
de Perguntas» a João Sequeira dos Santos, de 16 de Abril de 1951. 
435 Ibidem. 
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manteve a recusa de responder a quaisquer questões e voltou a recusar a assinar o auto436. 

Passados três meses, a PIDE solicitava ao Ministro do Interior mais tempo para as 

averiguações do processo referente a João Sequeira dos Santos, pois “o apuramento das 

suas actividades e respectivas responsabilidades” tinha sido moroso, “dada a posição de 

negativa a um esclarecimento completo que esse arguido tomou”437. A PIDE não tinha 

dúvidas que ele era funcionário do PCP “que lhe custeava as despesas de alimentação e 

alojamento em casas ilegais”438.  

Em consequência da sua recusa e do tempo que escasseava à PIDE para instrução 

do processo, ultrapassados os três meses sem culpa formada, a violência e tortura sobre ele 

aumentaram. João Sequeira dos Santos passou um verdadeiro martírio nos “curros” do 

Aljube. No início de Junho, baixou à enfermaria439, donde quis fugir, provocando uma 

cena diabólica, ao atirar-se das escadas, que terminavam numa porta de vidro que se 

estilhaçou com o seu corpo. Foi subjugado por um guarda, no meio de muitos vidros 

partidos. O guarda de serviço declarou que João Sequeira dos Santos não estava “no uso 

das suas faculdades mentais”440. 

O que se passou na verdade fica, no entanto, no segredo dos deuses, pela 

contradição dos documentos e das suas datas. Em consequência do sucedido na enfermaria, 

o guarda que o detivera fez um relatório ao Director da PIDE, contando “a conversa” que 

posteriormente ouvira da boca do preso, então “em termos bem claros e parecendo estar 

num estado mental perfeito”441, na qual este pedia perdão a Deus por ser ateu e pela sua 

acção pecadora. Segundo o agente, João Sequeira dos Santos pedira-lhe também desculpa 

por se ter atirado “escada abaixo” no dia do aniversário da morte da sua “querida mãe”, e à 

                                                           
436 Ibidem, fl. 12. 
437 Ibidem, fls. 14 e 14 v., Doc. da PIDE ao Ministro do Interior, de 3 de Julho de 1951. 
438 Ibidem. 
439 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC RGP, Proc. n.º 9461, Biografia Prisional de João Sequeira dos Santos. 
440 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC PC Proc. N. º 140/51, UI 5059, João Sequeira dos Santos, fl. 30, Doc da 
Cadeia do Aljube, de 2 de Julho de 1951. 
441 Ibidem, fl. 28, 28 v., 29 e 29 v., Relatório de 6 de Julho de 1951. O relatório do guarda Tito, de 4 páginas, 
é um documento estranho. O discurso é inconsistente, com diálogos de João Sequeira dos Santos com a sua 
mulher, Emília. Tem um texto muito estranho para um comunista experiente e conhecedor como era João 
Sequeira dos Santos. Se excluirmos a hipótese de João Sequeira dos Santos estar “delirante” ou “perturbado” 
psiquicamente, os repetidos apelos a Deus, à Bíblia, e os elogios rasgados a Salazar e à PIDE, naquelas 
circunstâncias, fazem o texto parecer forjado (pela PIDE, pelo guarda ou pelo próprio João Sequeira dos 
Santos?). 
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sua esposa: “Se eu há tanto tempo venho repetindo, Deus, Pátria, Família. Como eu te fiz 

infeliz, meu amor, tudo por culpa minha!”442 

Segundo o guarda prisional, João Sequeira dos Santos dizia-se ainda arrependido da 

sua conduta desviante e subversiva, devida às más companhias da juventude. Afirmava que 

desejava ir viver para o porto da Beira, lugar “de portugueses, só de portugueses”443 e fazia 

ainda um rasgado elogio a Salazar: 

 
“um Homem que tem feito os maiores sacrifícios, um Homem que arrancou, não das mãos 
da PIDE, que também defende a Pátria, mas sim arrancou ao estrangeiro, esse importante 
porto. (…) Eu não sabia, tão pouco, distinguir os homens ilustres dos ignorantes. O Sr. Dr. 
Oliveira Salazar, ilustre Presidente do Conselho, o Homem que se tem sacrificado pela 
Pátria…As vozes misteriosas ecoavam na minha consciência…De tudo eu falava muito, 
mas de tudo eu percebia pouco” 444. 
 
Admitia ainda que tinha “sido incorrecto para com toda a gente” e até gabava a 

PIDE que o tinha “querido ajudar para não fazer tantas asneiras, para não cair em 

tolices”445. 

João Sequeira dos Santos teve alta da enfermaria do Aljube a 29 de Julho de 1951. 

O Director do Hospital Miguel Bombarda informou o Director da PIDE que o doente tinha 

sido “tratado de uma reacção psicógenea crepuscular delirante”, mas que se encontrava 

“clinicamente curado”446.  

Em meados de Agosto, a PIDE voltou a pedir ao Ministro do Interior mais tempo 

para averiguações, pois não tinha conseguido “apurar nada dele”447. No entanto, quase dois 

meses depois, emitiu o seguinte termo448: “João Sequeira dos Santos é funcionário do PCP, 

(…) desde Janeiro de 1949. (…) exerceu inicialmente actividades nos Comités locais do 

                                                           
442 Ibidem, fl. 28, Relatório de 6 de Julho de 1951. 
443 Ibidem. 
444 Ibidem, fl. 29 e 29 v., Relatório de 6 de Julho de 1951. 
445 Ibidem. 
446 Ibidem, fl. 15, Doc. do Director do Hospital Miguel Bombarda ao Director da PIDE, de 28 de Julho de 
1951. 
447 Ibidem, fl. 17, Doc. da PIDE ao Ministro do Interior, de 15 de Agosto de 1951. 
448 O referido Termo de Visita tem um texto manuscrito que não está assinado. Neste processo não existe 
declaração alguma de João Sequeira dos Santos. Segundo José Vitoriano, constava junto do PCP que João 
Sequeira dos Santos se recusara a falar e não denunciara ninguém, mas que, pela contínua violência a que 
fora sujeito e por pressão de sua mulher, aceitara o acordo que a PIDE lhe propusera, o de ir para uma 
colónia africana e recomeçar a vida, afastando-se completamente do PCP e da actividade política. Ainda 
segundo José Vitoriano, esta “oferta” da PIDE era feita sempre que a Polícia política prendia funcionários 
comunistas com alguma responsabilidade, como era o caso de João Sequeira dos Santos. 
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Porto e de Lisboa. Mostra-se, todavia, arrependido e disposto a não voltar a exercer tais 

actividades e mais a abandonar completamente a associação secreta referida”449. Em 

consequência deste termo, os autos foram arquivados e, a 8 de Outubro de 1951, João 

Sequeira dos Santos foi restituído à liberdade450.  

Embarcou para Moçambique com a mulher. Não voltou a ter actividade política. 

Regressou ao continente em 1983, fixando residência na Quinta da Lomba. 

João Sequeira dos Santos faleceu a 25 de Maio de 2007, no Barreiro. 

                                                           
449 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC PC Proc. N. º 140/51, UI 5059, João Sequeira dos Santos, fl. 18, «Termo de 
visita», de 4 de Outubro de 1951.  
450 Ibidem. 
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1.4 - A II Grande Guerra Mundial 

 
 

A II Grande Guerra Mundial condicionou de sobremaneira o regime ditatorial 

português. Apesar da neutralidade portuguesa, o apoio político do regime salazarista às 

ditaduras europeias foi inegável. No entanto, a partir de meados de 1944, à medida que se 

tornava evidentemente e inevitável a derrota do Eixo, Salazar começou a preparar o terreno 

para a sua sobrevivência numa Europa democrática. 

Com a vitória dos aliados, manifestações públicas sem precedentes sucederam-se 

pelo país. A nova situação internacional e o exemplo dos movimentos de resistência em 

vários países europeus, noticiados pela imprensa e pela rádio, foram um incentivo para 

todas as forças oposicionistas. O impacto político do fim da guerra foi tal, que “Salazar 

reconheceu a necessidade de mudar de tom”451. Na abertura dada pelo regime influiu a 

interacção dos diferentes tipos de oposição, bem como o trabalho legal, o semilegal e o 

clandestino no despertar da opinião pública para a criação de um movimento nacional 

unitário que pudesse derrubar Salazar. 

A mudança do regime no pós-guerra perspectivou-se em duas vertentes: a via 

eleitoral e a via putchista. Tanto uma como outra, apesar de um apoio popular abrangente, 

revelaram-se incapazes de conseguir a queda do regime ditatorial. 

 

1.4.1 - O MUD 

 
 

“[Para nós] o dia mais feliz foi quando chegou o dia da Vitória dos aliados”452. Em 

Silves, tal como no resto do país, o fim da guerra foi celebrado. Muitos jovens e velhos 

juntaram-se em frente do edifício da Câmara Municipal. O grupo “Pró-Soviético” liderou 

os festejos. Os manifestantes percorreram a cidade, passando pela Escola Comercial e 

Industrial. Os alunos abandonaram as aulas e o cortejo deu uma volta pela cidade com 

                                                           
451 Cf. Dawn Linda Raby, Ob. Cit., p. 31. 
452 Cf. João D’ Alvor, Ob. Cit., p. 7. 
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muitas manifestações de alegria453. Aos manifestantes juntaram-se os operários que 

interromperam o trabalho com a benevolência dos patrões. 

O “dia D” fizera centenas de livros de bolso que os silvenses já tinham “devorado” 

e passado de mão em mão454. O Voz do Sul, “como representante que é de Silves e do seu 

povo” 455, felicitou os aliados e a paz europeia: “Enfim raiou de novo a paz entre os 

homens e com ela a esperança de melhores dias”456.  

Dois dias depois da vitória dos aliados, o grupo “Pró-Soviético” reuniu e combinou 

uma acção de agitação. Joaquim do Nascimento Ventura arranjou uma lata de tinta preta 

que servia para a marcação dos sacos de rolhas na Sociedade Geral de Cortiças. No dia 

seguinte, os silvenses viram com estupefacção as portas dos guardiães locais do regime 

pintadas com uma cruz suástica negra. Estas foram as primeiras “pinchagens” na cidade457. 

As actas da Comissão Administrativa da CM de Silves nada dizem sobre o fim da 

guerra. Importância teve para esta comissão, presidida por Salvador Gomes Vilarinho, a 

participação da cidade na “Manifestação Nacional a suas Ex.as ao Presidente da República 

e ao Presidente do Conselho”, a 19 de Maio de 1945. Silves queria prestar tributo “com 

gratidão (…) aos dois obreiros máximos do Ressurgimento Nacional (…) pela ordem, paz 

interna e pelo patriotismo e pelo prestígio a que o seu patriotismo soube levantar Portugal 

perante o Mundo” 458. A acta lavrada testemunha a participação da cidade na homenagem: 

“Os representantes de Silves levaram consigo o estandarte do município, já velhinho e 

remendado, mas que já é um relicário evocador de um passado glorioso que os silvenses da 

geração de hoje quase desconhecem”459. 

Em Março de 1945, o Governador Civil já tinha feito chegar à Comissão 

Administrativa silvense um ofício da Comissão Central da União Nacional, no qual se 

pedia “esclarecida atenção e boa vontade (…) para a boa marcha dos negócios políticos em 

curso do “Estado Novo”460. Por unanimidade, a Comissão administrativa deliberara 

                                                           
453 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
454 Cf. João D’ Alvor, Ob. Cit., p. 42. 
455 Cf. Voz do Sul, n.º 1248, 12 de Maio de 1945, p. 4, «Silves e o fim da guerra». 
456 Ibidem. 
457 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
458 Cf. AMS, Actas da Comissão Administrativa, Livro 22, fl. 0061, Acta da Sessão de 9 de Junho de 1945. 
459 Ibidem. 
460 Ibidem, fl. 0038 v., Acta da Sessão de 29 de Março de 1945. 
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“prestar todo o seu concurso, quer dando assistência às entidades recenseadoras quer 

promovendo o recenseamento eleitoral”461 para que nesse ano se alcançasse o maior 

número de eleitores462. O regime tomava as suas providências perante os ventos 

democráticos que se adivinhavam. 

A 18 de Agosto de 1945, Salazar anunciou o propósito de convocar novas eleições, 

que fixou para o dia 18 de Novembro463, abrindo a possibilidade de, para além dos 

deputados da União Nacional, concorrerem ao escrutínio “deputados independentes ou 

adversários do regime”, mas que não ressuscitassem “o espírito partidário”464. No mês de 

Outubro, Salazar foi ainda mais longe afirmando que a oposição tinha o direito de 

concorrer apresentando as suas próprias listas, pelo que um conjunto de medidas foram 

tomadas, nomeadamente a concessão de uma amnistia “suficientemente ampla”465 e uma 

“suficiente” liberdade de imprensa466, uma vez que não se podia “governar contra a 

vontade persistente de um povo”467, pelo que este devia expressar a sua vontade em 

eleições. 

Esta posição da ditadura provocou imediatas reacções. “Com a vitória das forças 

democráticas, ficámos todos convencidos que o Salazar e o Franco tinham os seus dias 

contados. Mas fomos enganados”468. 

Perante alguma incredulidade, um grupo de oposicionistas, em Lisboa, solicitou 

autorização ao Governo, a 26 de Setembro de 1945469, para realizar uma reunião para 

discutir a nova situação política, ou seja, estudar a participação oposicionista no acto 

                                                           
461 Ibidem. 
462 Ibidem. 
463 Pelo Decreto n.º 34972, de 6 de Outubro de 1945, a Assembleia Nacional foi dissolvida a 6 de Outubro de 
1945, tendo as eleições sido fixadas para o dia 18 de Novembro. A todas as eleições até aí realizadas, 
nomeadamente à eleição para o Presidente da República, a 8 de Fevereiro de 1942, e à eleição para a 
Assembleia Nacional, a 1 de Novembro de 1942, só tinham concorrido candidatos do regime. 
464 Cf. Oliveira Salazar, «Exposição sobre a política interna e externa», Discursos e Notas Políticas (1943-
1950), Vol. IV, Coimbra Editora, Lda., Coimbra, 1951, p. 143. 
465 O Decreto-Lei n.º 35041, de 18 de Outubro de 1945, concedeu amnistia e indulto a determinados crimes 
contra a segurança exterior e interior do Estado. 
466 Cf. Oliveira Salazar, «Votar é um grande dever», Discursos e Notas Políticas (1943-1950), Vol. IV, 
Coimbra Editora, Lda., Coimbra, 1951, pp. 172-173. 
467 Idem, Ibidem, p. 181. 
468 Cf. João D’ Alvor, Ob. Cit., p. 8. 
469 Cf. José Magalhães Godinho, «Como nasceu o MUD em 1945», in História Contemporânea de Portugal. 
“Estado Novo”, tomo II, dir. João Medina, Amigos do Livro Editores, Lisboa, 1985, pp. 74-81.   



 281 

eleitoral470. Tendo sido concedida a autorização governamental, a reunião teve lugar, a 8 de 

Outubro de 1945, no Centro Escolar Republicano Almirante Reis (CERAR), na qual foi 

criado o Movimento de Unidade Democrática, o MUD. 

A primeira Comissão Central do MUD solicitou ao Governo o adiamento das 

eleições por seis meses, um novo recenseamento eleitoral, bem como autorização para 

formar partidos políticos, protecção das liberdades fundamentais e lançamento de novos 

jornais471, o que não foi aceite472. Simultaneamente, o regime agravara as medidas de 

controlo político dos cidadãos473. 

Apesar destes reveses iniciais, o MUD pusera-se em marcha e foi “uma onda 

avassaladora que submergiu o País em poucos dias”474. Certamente superior às 

expectativas, a adesão popular ao MUD foi célere e vasta, tendo sido recolhidos largos 

milhares de assinaturas de apoio em todo o país. 

O Algarve secundou de imediato o MUD. O movimento abrangeu não só o 

operariado corticeiro e conserveiro, mas importantes sectores da classe média, 

nomeadamente advogados, médicos, funcionários públicos, comerciantes, etc.. O 

República noticiava que havia “grande entusiasmo em todo o Algarve pelo movimento, 

circulando centenas de listas de adesão, (…) cobertas por milhares de assinaturas”475.  

Em Silves, o movimento ganhou uma força inusitada. Decorridos escassos dias 

após a reunião em Lisboa, formou-se a Comissão Concelhia do MUD, composta pelo 

industrial Manuel Guerreiro, o presidente, pelo farmacêutico João José Duarte, pelo 

ajudante de notário Mateus da Silva Gregório, o secretário, pelos médicos Jaime Ferreira 

da Silva, o tesoureiro, e João Mascarenhas Leote, por Adelino Gonçalves Pinto, um 

empregado de escritório, e por Samora Barros, um professor de Artes Plásticas na Escola 

                                                           
470 Cf. Fernando Costa, «Movimento de Unidade Democrática (MUD)», in Dicionário de História do Estado 
Novo, Ob. Cit., Vol. II, pp. 634-636 e Fernando Rosas, «O Estado Novo (1926-1974)», História de Portugal, 
dir. José Mattoso, Vol. VII, 1994, pp. 378-380 e 396-399. 
471 Cf. João Morais e Luís Violante, Ob. Cit., p. 109. 
472 Idem, Ibidem. 
473 Os Decretos-Lei n.ºs 35007, de 13 de Outubro de 1945, e 35046, de 22 de Outubro de 1945, introduziram 
alterações no Processo penal e criaram a Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE). 
474 Cf. Mário Soares, Portugal Amordaçado, Depoimento sobre os anos do fascismo, Arcádia, 1974, p. 101. 
475 Cf. República n.º 5372, 13 de Outubro de 1945, p. 4, «Republicanos efectuam hoje uma importante 
reunião». 
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Comercial e Industrial476. A Comissão Concelhia mantinha relações privilegiadas com o 

República, indómita tribuna do MUD, através de Julião Quintinha que tinha estado 

presente na reunião no CERAR. Henrique Martins mandou um telegrama ao República, 

informando que “um grupo de republicanos” que discordavam “da orientação política” 

tinha pedido “autorização superior para uma reunião política” 477, havendo grande 

entusiasmo na cidade. O Voz do Sul tornou-se a voz local do movimento, na continuação 

de “uma luta antiga” do jornal478. Os republicanos de Silves fizeram de Julião Quintinha o 

seu representante na capital, incumbindo-o de “ser intérprete junto do República e dos 

republicanos de Lisboa, do grande júbilo que os democratas de Silves (…) [sentiam] pela 

grandeza deste movimento ordeiro em volta dos direitos eleitorais”479. 

As eleições para as Juntas de Freguesia tinham decorrido com a normalidade 

habitual. Em Silves, dos 7878 inscritos votaram 2481, o que correspondia a 31,4%480. 

Em Faro, no dia 16 de Outubro de 1945, no Cine-Teatro, um grupo de 

oposicionistas realizou uma sessão de propaganda, onde uma larga assistência composta de 

“indivíduos de todos os pontos do Algarve, vendo-se muitos funcionários de todas as 

profissões civis”481, ouviu atentamente os oradores sobre a nova situação política482. Uma 

“multidão comprimida” apertava-se na sala “literalmente cheia, não apenas de 

republicanos de todos os pontos da província (…) mas também de muitas pessoas que 

gostavam de conhecer os pontos de vista que ali eram defendidos”483. Além do “arrazoado” 

de Neves Anacleto, que ia pondo fim à reunião e que provocou um evidente desconforto 

                                                           
476 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS,  SC SR 745/46 UI 2580, Regina Ventura Duarte, fl. 152, Doc. [s.d.]. 
477 Cf. República n.º 5374, 15 de Outubro de 1945, p. 5, «Em Silves aguarda-se reunião com entusiasmo». 
478 Cf. Voz do Sul, n.º 1262, 13 de Outubro de 1945, p. 1, «5 de Outubro» e  «O Momento político». 
479 Cf. República n.º 5374, 15 de Outubro de 1945, p. 5, «Continua o maior entusiasmo em todo o Algarve». 
480 Cf. O Algarve, n.º 1960, 20 de Outubro de 1945, p. 1, «Resultados das eleições das Juntas de Freguesia no 
nosso distrito». 
481 Cf. A. Neves Anacleto, Ob. Cit., p. 404. 
482 Perante uma assistência de 1600 a 2000 pessoas, segundo as fontes oficiais, a sessão foi presidida pelo 
médico João da Silva Nobre que abriu a sessão e propôs que se fizesse um minuto de silêncio em memória 
dos republicanos mortos nos últimos vinte anos, isto é, desde 1926. Neves Anacleto, Sousa Cachopa, Artur 
Vargas, António Martins Paula, Luís Faísca, Domingos Martins Boronha e Almeida Carrapato foram os mais 
destacados promotores da reunião oposicionista em Faro. 
483 Cf. O Algarve, n.º 1960, 20 de Outubro de 1945, pp. 1 e 2, «O Momento Político. Uma reunião de 
elementos oposicionistas». 
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entre os organizadores, Júlio Filipe Almeida Carrapato484 analisou as “várias disposições 

da lei eleitoral” que teriam de ser modificadas para que os republicanos pudessem 

“concorrer às urnas com as necessárias garantias”485. Na reunião, os oposicionistas 

algarvios deram a sua adesão às resoluções tomadas em Lisboa486.  

No dia seguinte, a 17 de Outubro, Silves teve, no Teatro Mascarenhas Gregório, a 

primeira reunião pública do Movimento de Unidade Democrática, “a que muita gente não 

pôde assistir por falta de espaço” e que constituiu uma “apoteótica manifestação de aplauso 

ao Ideal Democrático”487. A Polícia, presente no local, deu conhecimento à comissão 

organizadora que não permitia “a transmissão, por auto-falantes, dos discursos” 488.  

A reunião foi presidida pelo Major Manuel António de Olival Júnior, que abriu a 

sessão, e secretariada por João Leote e João José Duarte. Na mesa, estiveram representados 

os republicanos de Messines, Alcantarilha, Algoz, Armação de Pêra489 e o representante da 

                                                           
484 Júlio Filipe de Almeida Carrapato, filho de João da Conceição Almeida Carrapato e de Ermelinda dos 
Anjos Rebelo de Almeida, nasceu em Faro a 14 de Março de 1919. Estudou no Liceu João de Deus desta 
cidade, onde foi um dos melhores alunos, e formou-se com distinção em Direito na Universidade de Lisboa. 
Dedicou-se à advocacia, estabelecendo escritório em Faro, e cedo se notabilizou como temível causídico e 
como activista político na oposição à ditadura salazarista. Tomou a seu cargo a defesa de centenas de 
oposicionistas algarvios que se viram a braços com a PIDE e com os tribunais. Integrou o MUNAF e foi um 
dos principais activistas do MUD no Algarve. Apoiou as candidaturas de Norton de Matos, de Ruy Luís 
Gomes e do General Humberto Delgado. Deste último foi o mandatário distrital. Em 1969, Almeida 
Carrapato participou no Congresso Republicano de Aveiro, no qual fez história com um discurso inteligente e 
desassombrado. Depois do 25 de Abril de 1974, Almeida Carrapato presidiu à Comissão Administrativa da 
Câmara Municipal de Faro. Foi Governador Civil, Presidente da Assembleia Distrital e, por mais de uma vez, 
deputado à Assembleia da República pelo Partido Socialista. Foi membro fundador, militante e dirigente 
deste Partido. Pertenceu à Comissão Nacional de Conflitos e foi Presidente da Assembleia-Geral da Secção 
de Faro do PS. Foi autor de vários trabalhos de vulto, no âmbito do poder local, regionalismo, centralização, 
descentralização e constitucionalismo. Foi um acérrimo defensor do regionalismo algarvio. Colaborou em 
vários jornais e revistas: República, O Diabo, Sol Nascente, Luta, Portugal Hoje e Diário de Lisboa. O livro 
Obras (quase) Completas de Júlio Filipe Almeida Carrapato, textos compilados por seu filho, é exemplo do 
seu trabalho político e intelectual. Faleceu em Faro, a 20 de Julho de 1985. À data da sua morte era o 
Presidente da Assembleia Municipal de Faro. A Câmara Municipal de Faro, em sua homenagem, deu o seu 
nome a uma das mais importantes avenidas da cidade. 
485 Cf. O Algarve, n.º 1960, 20 de Outubro de 1945, pp. 1 e 2, «O Momento Político. Uma reunião de 
elementos oposicionistas». 
486 Cf. República, n.º 5376, 17 de Outubro de 1945, pp. 4 e 5, «Os oposicionistas de Faro deram a sua adesão 
às resoluções tomadas em Lisboa». 
487 Cf. Voz do Sul, n.º 1263, 20 de Outubro de 1945, pp. 1 e 3, «A Política oposicionista triunfa». 
488 Ibidem.  
489 Os republicanos de Messines, Alcantarilha, Algoz e Armação estiveram representados por João Carneiro, 
José Ventura Vargas, Dr. José Lino Carracho, Joaquim Eloy Vieira, Sebastião Ramalho e Dr. António 
Pereira, respectivamente. 
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autoridade, o Tenente José Caetano490. Foram lidas mensagens de apoio do Dr. Francisco 

Vieira, de Julião Quintinha, bem como uma mensagem das mulheres de Silves, que foi 

saudada com aclamação491. Na sala, encontravam-se múltiplos cartazes pedindo liberdade e 

amnistia para todos os crimes políticos. Segundo João Marreiros Neto, um dos oradores, 

bastara “uma amostra de liberdade para galvanizar o povo Português”492. Jerónimo Rato, 

Ferreira da Silva, José Lino Carracho, João Vitorino Mealha e José Júlio Martins493 foram 

os outros oradores. 

O MUD expandiu-se rapidamente por todo o concelho, onde “as listas de 

solidariedade à reunião de Lisboa” estavam “sendo organizadas com vibrantes aplausos e 

carinho”494. Os comícios sucederam-se em Armação de Pêra, no Algoz e em Messines495. 

                                                           
490 Cf. Voz do Sul, n.º 1263, 20 de Outubro de 1945, pp. 1 e 3, «A Política oposicionista triunfa», e Entrevista 
Joaquim do Nascimento Ventura. 
491 Cf. República, n.º 5378, 19 de Outubro de 1945, p. 7, «Uma importante reunião de republicanos em 
Silves». 
492 Cf. Voz do Sul, n.º 1263, 20 de Outubro de 1945, pp. 1 e 3, «A Política oposicionista triunfa». 
493 José Júlio da Silva Martins, filho de Henrique Augusto Martinho da Silva e Costa Martins e de Aurora 
Glória da Silva Callapez Martins, nasceu em Silves a 23 de Abril de 1916. Fez a instrução primária em Silves 
e prosseguiu os estudos no Liceu de Faro, onde se revelou um exímio desportista. Matriculou-se na 
Faculdade de Direito, onde concluiu a licenciatura em 1938. Na Universidade, fez parte das equipas de 
futebol e de râguebi da sua faculdade. Regressou a Silves, onde montou banca de advogado, trabalhando no 
cartório de seu pai. Seguindo os passos do seu progenitor, desenvolveu actividade política na oposição ao 
regime salazarista. Aderiu ao MUD, tendo sido orador na sessão em Silves, em Outubro de 1945. Em 1946, 
casou-se com Maria Gabriela de Albuquerque Rodrigues Rocha de Gouveia. Fez parte da Comissão 
Concelhia da candidatura de Norton de Matos, tendo sido orador em vários comícios no concelho. Sabendo-
se sujeito a apertada vigilância da PIDE, após esta campanha, desligou-se da actividade política, passando a 
dedicar-se exclusivamente à sua profissão, à religião e ao desporto. Com a morte de seu pai em 1959, José 
Júlio Martins assumiu a direcção do Voz do Sul. A partir dessa altura, o jornal foi perdendo a sua 
característica oposicionista, assumindo uma posição de condescendência política com o regime. À PIDE 
constava que o abandono da sua posição política devia-se a uma doença que sofrera e que o tornara num 
fervoroso crente da religião católica. Ainda segundo esta Polícia, José Júlio Martins atribuía-se a designação 
política de “Democrata-Cristão”. Apesar disso, em 1960, não foi autorizada a proposta da Escola Industrial e 
Comercial de Silves para que fosse nomeado professor provisório da mesma escola. A sua admissão como 
professor só foi possível após as intervenções da Comissão Concelhia de Silves da União Nacional (UN) e da 
Comissão Distrital da UN de Faro junto Director-Geral do Ensino Técnico, que o defenderam, advogando o 
contributo de José Júlio Martins, nos últimos anos, à realização dos princípios do “Estado Novo” e ao seu 
combate aos comunistas. Por indigitação e nomeação das Associações de Futebol de Faro e de Setúbal foi 
inicialmente membro do Conselho Jurisdicional da Federação Portuguesa de Futebol, tendo posteriormente 
transitado para o Conselho de Disciplina, do qual foi presidente até ao momento da sua morte. Após o 25 de 
Abril retomou a actividade política, tendo mais tarde sido eleito Presidente da Assembleia Municipal de 
Silves, vindo a falecer no decurso dessas funções. Faleceu em Lisboa, no Hospital de Santa Maria, no dia 26 
de Agosto de 1982. 
494 Cf. República, n.º 5378, 19 de Outubro de 1945, p. 5, «Em Armação de Pêra». 
495 Cf. República, n.º 5387, 28 de Outubro de 1945; n.º 5379, 20 de Outubro de 1945 e n.º 5378, 19 de 
Outubro de 1945. 
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Uma semana após o comício em Silves, a comissão local do MUD informou que o 

número de adesões recebidas no concelho já ultrapassava o número de 1000496. Segundo 

Mateus da Silva Gregório, em Silves tinham-se inscrito “mais de 1200 pessoas”, pedindo 

liberdade, democracia, a libertação dos presos políticos e o fim da Censura497. 

A 25 de Outubro, o Governo, receoso da amplitude que o apoio popular ao MUD 

demonstrava ter, publicou uma “Nota Oficiosa” na qual declarava ir proceder “a inquéritos 

sobre a autenticidade das assinaturas” e sobre “o significado” que lhes atribuíam os que 

efectivamente tivessem assinado as listas de adesão ao MUD498.  

Secundando o protesto da Comissão Central do MUD499, também o MUD algarvio, 

a 2 de Novembro, através de um comunicado da Comissão Distrital de Faro, protestou 

contra a intenção do Governo, que pretendia não mais que “dirigir uma devassa à 

organização interna”500 do movimento. Apesar disso, a Comissão Distrital solicitou 

simultaneamente a todas as comissões concelhias o envio à Comissão Distrital das “cópias 

das listas de aderentes” 501 com a maior brevidade possível. O advogado José de Sousa Uva 

e os membros da Comissão Distrital foram intimados a comparecer no Comando da PSP de 

Faro, com o propósito de entregarem as listas de assinaturas de apoio ao Movimento, o que 

foi feito “unicamente para cumprir o mandato da autoridade”, apesar de “um vigoroso 

protesto”502. 

Quando a Comissão Central do MUD aconselhou as comissões concelhias a 

entregar as listas de assinaturas às autoridades, a comissão silvense recusou fazê-lo. A 

Comissão Concelhia silvense considerava que havia “fins inconfessáveis” na exigência 

governamental. A recolha de assinaturas continuava pelo concelho “com o mesmo 

entusiasmo, (…), não havendo lugar a medo ou a intimidação”503, pelo que, de modo a que 

                                                           
496 Cf. Voz do Sul, n.º 1264, 27 de Outubro de 1945, p. 4, «Para além de 1000». 
497 Cf. João D’ Alvor, Ob. Cit., p. 8. 
498 Cf. José Magalhães Godinho, «Como nasceu o MUD em 1945», in Ob. Cit., p. 78.   
499 A 25 de Outubro, no dia em que saíra a referida “Nota Oficiosa”, a Comissão Central do MUD, em 
comunicado denunciou a “campanha de boatos e intimidação, com o propósito evidente de impedir o 
movimento”, e a devassa à organização e aos seus apoiantes. 
500 Cf. O Algarve, n.º 1962, 4 de Novembro de 1945, pp. 1 e 2, «O Momento político». 
501 Ibidem e n.º 1963, 11 de Novembro de 1945, p. 3, «Comunicado da Comissão Distrital do Movimento de 
Unidade Democrática». 
502 Ibidem. 
503 Cf. Voz do Sul, n.º 1266, 10 de Novembro de 1945, p. 4, «Comissão Concelhia do Movimento de Unidade 
Democrática comunica». 
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as listas de assinaturas não pudessem ser encontradas, foram enterradas no quintal da casa 

do farmacêutico João José Duarte504.  

 Em Lagos, o advogado Vasco Garcias também se recusou a entregar as listas, 

alegando que, para tal, e segundo o “Estatuto Judiciário”, teria que receber uma ordem do 

Presidente do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados505. 

A nível nacional, a suspensão dos comícios eleitorais, “o maior erro da campanha 

política oposicionista”506, deu-se no final de Outubro, depois de duas semanas de intensa 

campanha em que o movimento tinha provocado um enorme entusiasmo popular e se 

estava a tornar uma séria preocupação para o regime. Mas o MUD algarvio não desistiu de 

realizar os seus comícios, pelo que vários requerimentos deram entrada no Governo Civil 

de Faro, solicitando a permissão de promoverem reuniões políticas por todo o Algarve507.  

A União Nacional, tentando denegrir o MUD, perguntava: “Afinal que quer a 

oposição?” Queria certamente “o Poder” para “desgovernar”, “para submeter o país, 

levados por obcecações ideológicas, a experiências insensatas”, ignorando “a obra do 

“Estado Novo”!”508 

Para a maioria da oposição, as intenções do regime tinham sido suspeitas desde o 

início. A confirmar essa suspeição, o Supremo Tribunal Administrativo, pondo fim às 

veleidades do movimento, rejeitou o pedido formulado para o adiamento das eleições509.  

A repressão sobre o movimento democrático intensificou-se, tendo sido 

restringidos “a realização dos comícios oposicionistas” e a liberdade “suficiente” na 

imprensa510. O MUD, numa tentativa de sobrevivência política, ainda tentou evitar que, 

                                                           
504 Cf. João D’ Alvor, Ob. Cit., p. 10. 
505 Cf. O Algarve, n.º 1963, 11 de Novembro de 1945, p. 3, «Comunicado da Comissão Distrital do 
Movimento de Unidade Democrática». 
 
506 Cf. Mário Soares, Portugal Amordaçado, Depoimento sobre os anos do fascismo, Arcádia, 1974, p. 106. 
507 Cf. O Algarve, n.º 1962, 4 de Novembro de 1945, pp. 1 e 2, «O Momento político», e O Algarve, n.º 1963, 
11 de Novembro de 1945, pp. 1, 2 e 3, «O Momento Político. Os nossos processos e meios de acção são 
imperativos bastantes para que não se deturpem as nossas intenções….». Tinham sido entregues 
requerimentos para reuniões políticas a realizar no Algarve: em Faro, no dia 13; em Silves, Loulé e VRSA, 
no dia 14; em Albufeira, no dia 15; em Tavira e Olhão, no dia 16, e, finalmente, em Lagos, no dia 17. Até ao 
dia 8 de Novembro, só o requerimento para uma reunião em Loulé tinha sido indeferido. 
508 Cf. A má fé da oposição, União Nacional, [Lisboa] [194-], pp. 12 e 13. 
509 Cf. João Morais e Luís Violante, Ob. Cit., p. 109. 
510 Cf. Fernando Rosas, «O Estado Novo (1926-1974)», Ob. Cit., pp. 379-380. 
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nos seus comícios, usassem da palavra os representantes dos trabalhadores, para 

demonstrar que não possuía ligações à subversão e à agitação511, isto é, aos comunistas. 

Ao tornar-se claro que não haveria quaisquer cedências às pretendidas pela 

oposição quanto à reforma eleitoral, cresceu a convicção de que a única opção válida que 

restava ao movimento oposicionista era denunciar a farsa eleitoral, pelo que, a 11 de 

Novembro, o MUD recomendou ao eleitorado a abstenção total no acto eleitoral que se 

avizinhava512, tendo todos os seus candidatos apresentado a sua desistência como forma de 

protesto. 

A cinco dias do acto eleitoral, Salazar, entrevistado por António Ferro, reafirmou: 

“As eleições são absolutamente livres, tão livres como na livre Inglaterra”513. 

Um malogro de eleições livres514 ocorreu a 18 de Novembro com a esperada vitória 

das listas únicas da União Nacional. Também no Algarve o resultado foi o esperado515. Em 

Silves, a comissão do MUD fez a fiscalização do acto eleitoral, tendo delegados em todas 

as assembleias de voto. A fiscalização da assembleia de voto mais importante, a da cidade 

de Silves, coube a João José Duarte. Quando este se aproximou da mesa de voto, Luís 

Moreira, um elemento da União Nacional, exclamou: “Temos carneiro com batatas”516. No 

final da eleição, os membros da Comissão Concelhia do MUD pediram em todas as 

assembleias de voto uma certidão dos resultados eleitorais. “Com espanto”, verificaram 

que a lista do regime obtivera uma votação que pouco ultrapassava os 10% dos inscritos. 

Mateus da Silva Gregório extraiu o “moral da história”: “Se tivéssemos concorrido em 

                                                           
511 Idem, Ibidem, p. 397. 
512 Cf. João Morais e Luís Violante, Ob. Cit., p. 109. 
513 Cf. Diário de Notícias, n.º 28648, 14 de Novembro de 1945, p. 1, «Uma entrevista com o Presidente do 
Conselho». 
514 Veja-se o que sucedeu na Assembleia eleitoral da Freguesia do Pechão, onde dos 263 eleitores inscritos 
nos cadernos eleitorais só votaram 25. Quando a urna foi aberta estavam lá 125 votos. Cf. Francisco 
Guerreiro, Ob. Cit., fl. 39. 
515 Os eleitores algarvios inscritos eram 30533. Votaram 19097 eleitores, o que corresponde a 45,8%. Os 
deputados eleitos pelo distrito foram o Comandante Henrique Tenreiro, o Tenente-Coronel José Esquível, o 
Dr. Formosinho Sanches e o Eng. Sebastião Ramirez. Cf. O Algarve, n.º 1965, 25 de Novembro de 1945, p. 
1, «Novos deputados», e República, n.º 5379, 20 de Outubro de 1945, p. 5, «Relação dos candidatos 
governamentais a deputados».   
516 Cf. João D’ Alvor, Ob. Cit., p. 43. O autor refere que no dia seguinte ao acto eleitoral, João José Duarte 
dirigira-se ao escritório de Luís Moreira, pedindo-lhe contas da provocação que este lhe fizera. Perante a 
agressividade do velho republicano, Luís Moreira pedira-lhe que não lhe batesse, “pois não tinha dito aquilo 
com a intenção de o ofender”. 
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Silves tínhamos ganho as eleições”517. O Presidente da Câmara, Salvador Gomes 

Vilarinho, confirmou mais tarde que, nessas eleições, o regime não tinha conseguido “15% 

de votos reais”518. 

No final de 1945, depois da farsa eleitoral, foi ficando claro aos olhos de todos que 

o “Estado Novo” não se mostrava disposto a abandonar ou a dividir o poder. O regime 

apertou a malha repressiva e, em todos os lugares públicos ou onde houvesse influência do 

Estado, o facto de ter assinado as listas do MUD constituiu motivo suficiente para se ser 

excluído ou preterido na função pública519. 

O ano de 1946 começou mal no Algarve. Em Janeiro fez um forte vendaval, tendo 

o mar provocado muitos estragos em Armação de Pêra520. A crise da indústria corticeira 

mantinha-se521. Faltavam géneros de primeira necessidade e, em Março, os géneros que 

deveriam ter sido distribuídos em Janeiro e Fevereiro ainda não tinham chegado a 

Silves522.  

O regime intensificou a repressão sobre o MUD que continuava a exercer 

actividade contra o regime por todos os meios legais possíveis523. O movimento deu 

instruções para o recenseamento de cidadãos à luz da nova lei eleitoral524. Era claro que o 

regime, prevenido pelo susto que apanhara, pretendia instaurar um recenseamento eleitoral 

restrito que lhe assegurasse uma maioria em futuras eleições. Ficou inequivocamente 

provado, pela forma como todas as disposições da lei foram interpretadas pelas entidades 

oficiais, que se tratou de uma “verdadeira eliminação de todos os cidadãos sobre os quais 

pudesse recair a suspeita de que votariam contra o Governo e o seu Partido único”525, 

                                                           
517 Idem, Ibidem. 
518 Cf. Eleições no regime fascista, Comissão do Livro Negro Sobre o Regime Fascista, Lisboa, Presidência 
do Conselho de Ministros, 1979, p. 49.    
519 Cf. Francisco Guerreiro, Ob. Cit., fl. 39. Por ter aderido ao MUD, Francisco Guerreiro foi demitido do 
cargo de Secretário da Junta de Freguesia do Pechão, apesar do longo e íntegro cumprimento do serviço 
prestado. 
520 Cf. Voz do Sul, n.º 1271, 1 de Janeiro de 1946, p. 1, «Temporal no Concelho de Silves». 
521 Ibidem, p. 4, «A crise da indústria corticeira». 
522 Ibidem, n.º 1278, 16 de Março de 1946, p. 1, «Falta de géneros em Silves».  
523 Ibidem, n.º 1274, 9 de Fevereiro de 1946, p. 1, «Instruções para o recenseamento de cidadãos…». 
524 O Decreto-Lei n.º 35426, de Dezembro de 1945, estabeleceu novas normas a observar no recenseamento 
eleitoral para a eleição do Presidente da República e dos deputados da Assembleia Nacional. Esse decreto, 
com algumas alterações aprovadas pela Assembleia Nacional, transformou-se na lei n.º 2015.      
525 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Silves e Algarve, Proc. 940-SR, UI 2337, fl. 79, Comissão Central do 
Movimento de Unidade Democrática, «Recenseamento Eleitoral; A Lei e a sua execução», Outubro de 1946. 
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vindo-se a negar o direito de voto aos que professassem “ideias contrárias a Portugal como 

Estado Independente e à disciplina social”526 e aos que notoriamente carecessem de 

idoneidade moral. Na verdade, a lei não indicava em que termos se podia justificar a 

exclusão do recenseamento, o que na prática significava que qualquer simples alegação de 

que o cidadão recenseado se encontrava abrangido nesses preceitos era bastante para o 

excluir. 

Face às dificuldades, implícitas e explícitas, a Comissão Concelhia do MUD fez um 

trabalho de promoção para o recenseamento dos eleitores oposicionistas no concelho de 

Silves. Perante a recusa das autoridades em aceitar vários requerimentos de recenseamento, 

o Voz do Sul queixava-se de que a nova lei era confusa, pois as normas tinham grandes 

omissões. “A quem reclamar?”527. O jornal, mais uma vez “por motivos alheios à (…) 

[sua] vontade” 528, esteve impedido de se publicar durante três semanas. 

As Comissões Central e Distrital do MUD exigiam “Eleições Livres e Liberdades 

Fundamentais” 529 e por isso prosseguiu a luta pela democracia e pelo recenseamento 

eleitoral. 

Em Silves, o trabalho de recenseamento continuava. As autoridades locais 

inscreveram oficiosamente todos os funcionários públicos, civis e militares, bem como os 

funcionários de corpos administrativos e de organismos corporativos ou de coordenação 

económica. Paralelamente, foram emitidas circulares e instruções de natureza semelhante, 

facilitando por todos os meios e formas a inscrição dos situacionistas, podendo os 

membros da União Nacional local inscreverem-se por correio. Em contraposição, era 

dificultado ao máximo o recenseamento dos suspeitos de serem oposicionistas. A comissão 

recenseadora local, interpretando restritamente os preceitos legais, criou, com fundamento 

nos textos dúbios da lei, as maiores dificuldades àqueles que pretenderam recensear-se 

para um eventual exercício do seu direito de voto. Todos os pretextos serviram para 

                                                           
526 Ibidem. 
527 Cf. Voz do Sul, n.º 1285, 8 de Junho de 1946, p. 1, «Recenseamento eleitoral». 
528 Ibidem, n.º 1286, 6 de Julho de 1946, p. 1, «O nosso Jornal». 
529 Cf. AFMS, Comunicado das Comissões Central e Distritais do MUD, «O MUD e o 28 de Maio», Maio de 
1946. 
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justificar as exclusões530. “A aceitação dos requerimentos de recenseamento só era feita a 

horas irregulares, tentando-se de todas as formas aborrecer, cansar e vexar todos os 

cidadãos que se pretendiam inscrever”531. Além de que as horas de expediente, em que 

funcionava a comissão de recenseamento, eram escassas, desencontradas e nem sempre 

diárias, os prazos eram insuficientes e os termos de reclamação dificílimos. Para a 

instrução da reclamação, deveriam os eleitores não recenseados requerer que lhes fosse 

passada uma certidão de como se não encontravam inscritos. Muitas vezes os funcionários 

encarregados da sua emissão utilizavam o prazo de 10 dias para entregá-la, o que 

inviabilizava a reclamação do excluído. 

O trabalho de Mateus da Silva Gregório, na altura ajudante de notário, pelo 

recenseamento eleitoral foi incansável. Reconhecia as assinaturas dos requerimentos dos 

oposicionistas, elaborava os requerimentos a rogo a quem não soubesse escrever, 

reconhecia-os e fazia-os dar entrada na Câmara Municipal de Silves. 

A sua actividade foi notada pelas autoridades locais, pelo que lhe foi levantado um 

processo disciplinar. Um inquiridor, vindo do Ministério da Justiça, puniu-o 

disciplinarmente com um mês sem receber ordenado, por “se provar que (…) fazia 

reconhecimentos fora da hora e aos domingos”532. 

O clima social era de verdadeira agitação. Além dos protestos relativos à carência 

de géneros, tinham ocorrido alguns incidentes na fábrica de Aldemiro Mira, ocasionando o 

despedimento de dois operários, pelo que os protestos junto do Sindicato Nacional não se 

fizeram esperar533. 

Além da vigilância sobre os operários, a PIDE seguia atentamente as actividades 

dos oposicionistas silvenses do MUD. O Inspector Joaquim de Oliveira Monteiro, no seu 

relatório, foi bem explícito sobre a situação política que se vivia em Silves: 

                                                           
530 Segundo a CC do MUD, na organização do recenseamento tinham sido observadas duas regras: a inclusão 
nele dos adeptos da situação política, sem que estes necessitassem de requerer as inscrições, nem tivessem de 
comparecer pessoalmente e nem precisassem de obter ou apresentar qualquer documentação, e a exclusão de 
outros, de milhares de cidadãos suspeitos de não professarem a doutrina dos poderes constituídos, com as 
múltiplas dificuldades criadas e impeditivas da formulação dos requerimentos para a inscrição, sob todas as 
desculpas e com os mais inaceitáveis pretextos. 
531 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Silves e Algarve, Proc. 940-SR, UI 2337, fl. 76 v., Comissão Central do 
Movimento de Unidade Democrática, «Recenseamento Eleitoral; A Lei e a sua execução», Outubro de 1946. 
532 Cf. João D’ Alvor, Ob. Cit., p. 43. 
533 Vide adiante, na Parte II, o capítulo 1.5 - «O Movimento sindical». 
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“sobre o Estado Político da região [Silves], encontrei desalentado o Delegado Policial, pois 
elementos conhecidos como adversários do Estado Novo que tal se confessam detêm 
lugares no estado e principalmente posições que por se prestarem «ao favor e ao jeito os 
tornam queridos»”534. 
 

A título de exemplo, o Delegado especificava a acção do médico da secção da GNR 

local, o Dr. Ferreira e Silva, um indivíduo que fizera “parte da comissão que requereu 

autorização para as reuniões políticas do MUD, quando das eleições”535, não havendo “a 

desculpa de ser o único médico e portanto, não haver mais por onde escolher”536, pois 

havia em Silves “mais 4 médicos”. Mencionava também a quantidade de deportados 

amnistiados que tinham regressado à cidade. E como se tudo isso não bastasse, o Director 

da Escola Industrial e Comercial, João José Gomes, apenas propunha “para professores 

provisórios, inimigos da situação, todos ou quase todos signatários das listas de 

oposição”537. 

No concelho de Silves, vários foram os excluídos do recenseamento eleitoral. 

Joaquim do Nascimento Ventura foi eliminado “com a pura alegação de ser conhecido por 

professar ideias subversivas”538. Relativamente à reclamação de João José Duarte, 

Salvador Gomes Vilarinho, Presidente da CM de Silves, explicou em despacho a sua 

decisão de “manter a não inscrição no recenseamento porquanto o reclamante, durante o 

último período eleitoral exerceu intensa actividade política junto de elementos que 

professam ideias subversivas e ter sido demitido, em Conselho de Ministros, há cerca de 16 

anos, por motivos políticos ofensivos da ordem e da disciplina social”539. Ao Dr. João 

Diogo Mascarenhas Leote, a razão imputada era por “ter ele contactos com elementos 

comunistas, e durante a última campanha eleitoral, deselegantemente ter chamado 

bandidos aos nacionalistas”540. A reclamação de Mateus da Silva Gregório não foi tida em 

conta “por irregularidades cometidas com assuntos relacionados com o recenseamento 

                                                           
534 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 940-SR, p. 91, Relatório de 30 de Maio de 1946. 
535 Ibidem. 
536 Ibidem. 
537 Ibidem. 
538 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 940 SR, Silves e o Algarve, fl. 80, Doc. Relatório da Comissão Central do 
MUD, Fevereiro de 1947. 
539 Ibidem. 
540 Ibidem. 
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eleitoral”541, uma vez que “havia reconhecido a assinatura de diferentes requerimentos de 

indivíduos da chamada oposição ao governo para se inscreverem como eleitores (…), sem 

ter aberto, previamente, o respectivo sinal”542.  

Foram chamados ao posto da PSP local, João José Duarte, Adelino Pinto, os 

corticeiros Augusto Guerreiro e Américo Costa, e o industrial Carlos Ribeiro Maria, tendo 

sido interrogados sobre quem tinha feito os requerimentos de recenseamento à máquina, 

bem como a origem e a propriedade da mesma. João José Duarte e Adelino Pinto 

reconheceram, como elementos da comissão local do MUD, ter dactilografado vários 

requerimentos para a inscrição no recenseamento, não podendo determinar em que 

máquina o tinham feito. Os requerentes declararam que tinham dado o requerimento a 

fazer “por saber que o mesmo Duarte fazia os requerimentos a quem o desejasse”543.  

O interesse da PSP local na máquina de escrever prendia-se com os incidentes 

ocorridos com os operários na Fábrica de Aldemiro Mira e que tinham provocado o 

aparecimento de uma carta anónima dactilografada. Esta fora colocada discretamente 

debaixo da porta do escritório dessa empresa. A semelhança dos caracteres dessa carta com 

os dos requerimentos de recenseamento de oposicionistas, levou Salvador Gomes 

Vilarinho a concluir que os seus autores eram os mesmos. 

Foi pedido ao Gabinete de Identificação e Pesquisa da PIDE o exame comparativo 

entre os caracteres dos documentos. Esse serviço informou que a análise aos papéis 

dactilografados permitia concluir que deveria “ter sido usada a mesma máquina”544. 

De imediato, o Posto de Vigilância da PIDE de Faro enviou ao Inspector Superior 

da PIDE, em Lisboa, “dois recibos (…) a título devolutivo (…) cedidos pelo senhor 

Presidente da Câmara”, que achava que em ambos a caligrafia era de Mateus da Silva 

Gregório e que tinham sido dactilografados “na mesma máquina da carta anónima” 545. O 

agente da PIDE acreditava “não estar muito longe da descoberta” de que a carta anónima 
                                                           
541Ibidem. 
542 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 745/46 UI 2580, Regina Ventura Duarte, fl. 153, Relatório do PV da 
PIDE de Faro ao Inspector Superior da PIDE, de 6 de Setembro de 1946. 
543 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PS PC 633/46 NT 4899, António do Carmo Lourenço, fls. 17-20. 
544 Ibidem, fl. 34, Relatório do Gabinete de Identificação e Pesquisa da PIDE ao posto de Faro, de 14 de 
Agosto de 1946. As razões para essa conclusão eram: os “q” com impressão incompleta e descidos; os pontos 
finais afastados e descaídos e os ç também descaídos e com a cedilha quase imperceptível. 
545 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 745/46 UI 2580, Regina Ventura Duarte, fl. 153, Relatório do PV da 
PIDE de Faro ao Inspector Superior da PIDE, de 6 de Setembro de 1946. 
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tinha o seu autor “entre os nacionais, Adelino Gonçalves Pinto, João José Duarte e Mateus 

da Silva Gregório”546, pelo que pedia “a detenção dos três indivíduos (…) e sua remoção 

para a directoria, em virtude de não se dispor [aí] dos meios convenientes às averiguações, 

aliás à investigação do crime desta natureza”547. 

O excesso de zelo das autoridades locais548 e da delegação distrital da PIDE não 

convenceu o seu superior. No próprio ofício recebido de Faro, o Inspector escreveu o seu 

parecer: 

“Acuse a recepção e devolva os recibos emprestados, e responda que embora fosse 
interessante descobrir o autor da carta anónima, (…) o presente relatório se baseia apenas 
em suspeitas, não há disposição legal que permita a promoção das capturas propostas. Não 
vale portanto a pena perder mais tempo nem fazer mais despesas com o assunto, porquanto 
de outros mais importantes há certamente a tratar e com probabilidades de melhor êxito”549. 
 
Esta atitude desesperou o Subchefe da PSP, José Barros Martins, que julgara ter 

descoberto “a pólvora”550. Não entendeu, certamente, o motivo de espera da PIDE que 

pacientemente aguardava o momento oportuno para fazer em Silves uma grande razia, o 

que veio a acontecer em 1948. 

A Comissão Central do MUD, em relatório, indicou os atropelos à lei feitos pelas 

autoridades silvenses, tal como no resto do país551, estando predisposta a demonstrar em 

tribunal as irregularidades do recenseamento em 1946. O Algarve mereceu um rasgado 

louvor da Comissão Central “pela atitude dos seus cidadãos perante o recenseamento”552. 

                                                           
546 Ibidem. 
547 Ibidem. 
548 A colaboração entre a PIDE e as autoridades locais e regionais foi extensa e regular, directamente ou por 
intermédio do Ministro do Interior. Os governadores civis e os administradores dos concelhos enviavam 
regularmente informações detalhadas que estiveram na origem de muitas investigações da Polícia política, 
cuja máquina estava principalmente concentrada na capital. No seu combate contra as “forças da desordem”, 
principalmente contra o comunismo, muitas vezes os governadores civis e as autoridades locais mostraram-se 
mais radicais do que a própria PIDE, indo ao ponto de intervir directamente, como neste caso, junto desta 
para que conservasse os suspeitos em prisão preventiva ou fizesse mais detenções, ainda que sem provas 
suficientes para os levar a Tribunal. Este zelo das autoridades administrativas conduziu por vezes a conflitos 
com a Polícia política. 
549 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 745/46 UI 2580, Regina Ventura Duarte, fl. 153, Relatório do PV da 
PIDE de Faro ao Inspector Superior da PIDE, de 6 de Setembro de 1946. No topo do relatório está escrita a 
nota do Inspector Lisboa, de 14 de Setembro de 1946. 
550 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
551 Relatório da Comissão Central do MUD, Fevereiro de 1947, fls. 75-78, «Para esclarecimento e defesa das 
Comissões do MUD – Recenseamento eleitoral – A lei e a sua execução», (Resumo do trabalho distribuído 
em Outubro de 1946 pela Comissão Central). 
552 Cf. Maria Isabel Mercês de Melo de Alarcão Silva, O Movimento de Unidade Democrática e o Estado 
Novo: 1945-1948, [Texto policopiado], Tese mestr. Hist. dos Séc. XIX e XX, Univ. Nova Lisboa, 1994, p. 
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Esse relatório chegou a Silves por correio à casa dos assinantes das listas das eleições de 

1945, enviados de Lisboa, dentro de um exemplar do jornal República. O Governador Civil 

de Faro denunciava ao Ministro do Interior que “numa das últimas noites da semana finda 

foram profusamente distribuídos manifestos [do qual juntava] um exemplar” 553 que lhe 

tinha sido entregue pelo Juiz de Direito da Comarca de Silves.  

Num gesto de clara intimidação e de dissuasão por parte das autoridades locais e 

distritais, muitos foram os convocados a prestar declarações na Polícia554, assim como 

foram muitos os algarvios compulsivamente demitidos da função pública em virtude da 

recolha de assinaturas ou pela subscrição de requerimentos555. 

Os elementos da oposição estavam claramente referenciados, sendo seguidos todos 

os seus movimentos. Mateus da Silva Gregório, Joaquim do Nascimento Ventura e 

António do Carmo Lourenço estavam debaixo de vigilância apertada556. 

Seguindo a palavra de ordem da Comissão Central, o MUD Silvense celebrou o 5 

de Outubro de 1946 sob o lema “Sempre pela República! Sempre por Silves” 557. 

No mês de Janeiro de 1947, a morte do Dr. Francisco Vieira, “a maior tragédia de 

Silves”558, abalou a cidade. O notável republicano e conhecido anti-salazarista era muito 

querido pelos seus doentes, alunos e população, devido às suas múltiplas benemerências. O 

funeral foi estrondoso, pelo que o cortejo durou horas a chegar ao cemitério. Esteve 

presente gente de todo o país559. No cemitério, junto ao mausoléu da família, falaram 

destacados oposicionistas do MUD: o Dr. Silva Nobre, o Major Olival, o Dr. Ferreira e 

Silva e, pelo MUDJ silvense, Joaquim do Nascimento Ventura. 

                                                                                                                                                                                
167. 
553Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 745/46 UI 2580, Regina Ventura Duarte, Relatório do Governador Civil 
de Faro ao Ministro do Interior, de 21 de Agosto de 1947. Este relatório é cópia do doc. original enviado ao 
Governador Civil de Faro pelo Presidente da Câmara Municipal de Silves, de 29 de Julho de 1947. 
554 Cf. CC do MUD, «Comunicado», O Algarve acompanha a luta por um recenseamento honesto, Lisboa, 
10 de Março de 1942, p. 2 e ss. 
555 Cf. Francisco Guerreiro, Ob. Cit., fl. 39. 
556 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 745/46 UI 2580, Regina Ventura Duarte, Relatório do Governador Civil 
de Faro ao Ministro do Interior, de 21 de Agosto de 1947. 
557 Cf. Voz do Sul, n.º 1297, 26 de Outubro de 1946, p. 1, «5 de Outubro, nosso aniversário». 
558 Ibidem, n.º 1316, 22 de Março de 1947, p. 1, «A morte do Dr. Francisco Vieira», e O Algarve, n.º 2034, 
23 de Março de 1947, p. 3, «Necrologia». 
559 Ibidem. 
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A Polícia apercebera-se das ligações do MUD com o núcleo do PCP local. Na 

verdade, António do Carmo Lourenço, um dos operários despedidos da Fábrica de 

Aldemiro Mira, pertencia ao PCP e mantinha estreitos contactos com Mateus da Silva 

Gregório que o informava do que se passava na Comissão Concelhia do Movimento de 

Unidade Democrática560.  

A penetração do PCP e a sua permanente influência em todas as comissões 

concelhias do MUD no Algarve conduziram ao afastamento de alguns apoiantes iniciais do 

movimento. A Comissão Distrital do MUD de Faro, no seu balanço no final de 1946, 

defendia-se de alguns “republicanos históricos” e não históricos, dos “comunistofóbicos”, 

que ao MUD do Algarve negavam o seu concurso com a alegação que o movimento era 

“controlado por comunistas e de uma organização comunista se tratava561. A Comissão 

Distrital do MUD reafirmava que o distrito de Faro estava “na vanguarda da organização e 

da luta legal pelos primeiros objectivos do MUD”562. 

Após a ilegalização do MUD em Março de 1948 e a prisão de alguns dos seus 

dirigentes, a PIDE tinha em seu poder uma «Lista dos Elementos da oposição de Silves» 

que maior actividade exerciam no concelho563 e que combinava elementos do MUD e 

outros do PCP564. 

Na vigilância policial, promovida pelo Chefe de Brigada Fernando Gouveia, a que 

todos os oposicionistas silvenses identificados foram sujeitos, estava subjacente a forte 

suspeita de militância ou cooperação com o PCP. 

                                                           
560 Cf. IAN-TT, TBH, Processo 128/48, 2º Juízo criminal, 2º Vol., cx. 229, «Auto de Perguntas» a Mateus da 
Silva Gregório, fl. 238 v., de 28 de Junho de 1948. 
561 Apud. Maria Isabel Mercês de Melo de Alarcão Silva, Ob. Cit., Nota 146, Comissão Distrital do MUD de 
Faro, Relatório da Comissão Executiva, Faro, 31 de Dezembro de 1946. 
562 Apud. Maria Isabel Mercês de Melo de Alarcão Silva, Ob. Cit., p. 132, Balanço de ano em relatório 
algarvio do MUD de Faro, Comissão Distrital do MUD de Faro, Relatório da Comissão Executiva, Faro, 31 
de Dezembro de 1946. 
563 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 940 SR, p. 72, «Lista dos Elementos da oposição de Silves que maior 
actividade exercem», de 29 de Abril de 1948. 
564 Na «Lista dos Elementos da oposição de Silves» constavam Mateus da Silva Gregório, Regina Ventura 
Duarte, João José Duarte, Joaquim do Nascimento Ventura, António do Carmo Lourenço, Delecier Vieira 
Gomes, Adelino Gonçalves Pinto, Salvador Mourinho, Constantino de Jesus Azevedo, Manuel Avelino, 
Sidónio Pacheco, Maria da Gloria Ventura Duarte, Ilda Varela Aleixo, Álvaro Reis Santinho, José Nobre 
Ruivo, Francisco Ambrósio Neto, Armindo Branco da Encarnação, João António Carneiro, Daniel Cabrita 
Vicente, João Sequeira dos Santos, Faustino (barbeiro na estação de Alcantarilha) e José Martins 
Guerreirinho (Presidente da Direcção da Cooperativa “A Compensadora”). 
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Na razia que a Brigada de Gouveia fez no Algarve, em meados de 1948, dois 

elementos da Comissão Concelhia de Silves do MUD foram presos, juntamente com a leva 

de comunistas. No entanto, Mateus da Silva Gregório e Adelino Pinto foram 

despronunciados antes do julgamento. Não escaparam, porém, a largos meses de prisão, 

nem aos brutais e violentos interrogatórios de Gouveia, nem à tortura da estátua. 

O MUD, a liberdade, as aspirações legais ou putchistas565 para a queda do regime, 

em finais de 1948, já não passavam de uma miragem. 

                                                           
565 O golpe da Mealhada, a 10 de Outubro de 1946, e a tentativa frustrada de golpe de Estado, a 10 de Julho 
de 1947, tiveram ligações com o MUD. Em ambos os casos, destacou-se o louletano José Mendes Cabeçadas 
que aderira publicamente ao movimento democrático. Ele foi o chefe da Junta Militar de Libertação 
Nacional, constituída em Maio de 1945. A 18 Junho de 1947, o Vice-Almirante Mendes Cabeçadas e outros 
oficiais superiores foram julgados, condenados e compulsivamente aposentados dos seus cargos. 
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1.4.1.1 - Mateus da Silva Gregório 

 
 

Mateus da Silva Gregório, filho de João Gregório Nunes e de Maria da Conceição 

Silva, nasceu em Silves, a 7 de Julho de 1914, no seio de uma família conservadora de 

proprietários. O ambiente operário e a miséria social que existia na cidade fizeram que, 

desde cedo, se interessasse pelas questões sociais e políticas. Nunca esqueceu o alvoroço e 

a repressão verificada em Silves, em Junho de 1924, quando tinha apenas 10 anos. Fez o 

curso comercial na Escola Comercial e Industrial, instituição que reconheceu como 

primordial na formação da sua consciência cívica e política. Dos professores, velhos 

democráticos, guardou gratas lembranças, especialmente do Dr. Francisco Vieira. “Foi a 

pessoa que mais me influenciou na minha vida política”566. 

Muito jovem fez parte do grupo de teatro que funcionou na Associação de Classe 

corticeira.  

Era muito amigo de Sebastião Viola e de Carlos Sovela, pelo que foi a algumas 

reuniões no Pinheiro e Garrado567, onde se reuniam os comunistas e se planeou a greve do 

18 de Janeiro de 1934. No dia da greve foi preso, pois era o secretário da Associação dos 

Empregados no Comércio, que se mantivera encerrada. Seu irmão, José Gregório da Silva, 

um nacional-sindicalista influente em Faro, salvou-o de apuros, pelo que esteve detido por 

pouco tempo. 

Ainda estudante, com dois colegas, num espaço cedido pelo Dr. Francisco Vieira, 

abriu uma escola para adultos analfabetos, que foi compulsivamente encerrada pelas 

autoridades. 

Como a tantos outros, ao “Silvinha”, como Mateus era conhecido, a Guerra Civil de 

Espanha influenciou o seu ideário, tendo-se tornado uma presença assídua no Silves 

Futebol Clube, onde pontificava o núcleo comunista da geração do pós 18 de Janeiro e do 

qual se aproximou. Mateus Gregório fundou em 1935, com o poeta João Brás Machado, o 

jornal A Rajada que resistiu à Censura até ser proibido irreversivelmente. 

Sendo admirador de António Sérgio e acreditando seriamente nos benefícios do 

                                                           
566 Cf. João D’ Alvor, Ob. Cit., p. 6. 
567 Idem, Ibidem, p. 6. 



 298 

cooperativismo e do associativismo, foi sócio da cooperativa operária “A Compensadora”.  

Em meados dos anos 30, entrou para a Função Pública, integrando a Secretaria 

Notarial de Silves, criada a 21 de Outubro de 1936568. Os serviços notariais eram então 

assegurados por dois advogados, o Dr. Horta Correia e o Dr. Alves Maria, e dois ajudantes 

de notário, Mateus Gregório e José da Silva Pargana. Nessa altura adquiriu estabilidade 

económica. Consorciou-se com Regina Ventura Duarte a 23 de Março de 1940. Adquiriu 

quotas da “Empresa Cinematográfica Silvense”, ficando sócio do sogro, João José Duarte. 

Mateus Gregório pertenceu ao MUNAF, a primeira estrutura clandestina unitária da 

oposição no Barlavento. Viveu intensamente a II Guerra Mundial desde o seu início, 

colocando tal quantidade de títulos de empréstimo de Salvação Nacional à Inglaterra, que a 

Embaixada Inglesa em Lisboa o preveniu dos perigos que corria. No entanto, ele continuou 

a colocar os títulos, pelo que, no fim da guerra, foi louvado pela sua colaboração569. 

“Foi a altura para vibrarmos com a vitória dos aliados”570. 

Com a promessa de Salazar de eleições livres, Mateus Gregório participou na 

formação da Comissão Concelhia do MUD, assumindo as funções de secretário do 

movimento em Silves. Após o logro eleitoral de 1945, para o recenseamento em 1946, a 

Comissão Concelhia fez um trabalho de vulto com vista ao maior número de inscrições nos 

cadernos eleitorais. Dado que o requerimento para o recenseamento necessitava de 

reconhecimento notarial, Mateus da Silva Gregório destacou-se no reconhecimento de 

assinaturas em requerimentos a rogo. A sua acção foi notada pelas autoridades locais por 

“estar tão metido naquela actividade”571. Por denúncia do seu trabalho ao Ministério da 

Justiça572, veio um Inspector que, depois das averiguações, o penalizou com um mês sem 

vencimento por ter reconhecido assinaturas fora do horário de trabalho, nomeadamente ao 

domingo. Por solidariedade, os seus colegas de trabalho pagaram-lhe “o ordenado por 

inteiro”573. 

No âmbito do MUD, ajudou a criar comissões em todas as freguesias do concelho e 

                                                           
568 Cf. Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal, Vols. XIV, Editorial Verbo, Lisboa, 1988, p. 501. 
569 Cf. João D’ Alvor, Ob. Cit., p. 7. 
570 Idem, Ibidem. 
571 Idem, Ibidem, p. 43. 
572 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS,  SC SR 745/46 UI 2580, Regina Ventura Duarte, fl. 153, Relatório do PV da 
PIDE de Faro ao Inspector Superior da PIDE, de 6 de Setembro de 1946. 
573 Cf. João D’ Alvor, Ob. Cit., p. 43. 
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negou-se a entregar as listas de assinantes do MUD ao Governador Civil, enterrando-as 

dentro de um cântaro no quintal da casa do sogro. 

No ano de 1946, em Silves, vivia-se as consequências da guerra: clima de agitação 

social, despedimentos, fábricas encerradas, falta de géneros, o que levara a Polícia a 

redobrar a vigilância. Nesse ano, Mateus Gregório estava plenamente referenciado pela 

PIDE e a sua prisão já fora proposta, pela suposta ligação que teria à carta anónima que 

aparecera na Fábrica de Aldemiro Mira após o despedimento de António do Carmo 

Lourenço. A relação próxima que mantinha com este e com Joaquim do Nascimento 

Ventura, os quais a PIDE desconfiava serem comunistas, alertou definitivamente a Polícia 

política que, a partir dessa altura, o manteve em permanente vigilância. O Governador 

Civil de Faro informava que “numa das últimas noites da semana finda foram 

profusamente distribuídos manifestos”574, relacionando tal facto com a actividade 

oposicionista desenvolvida por esses três silvenses575. 

A sua ligação ao Silves Futebol Clube estreitara-se, tendo feito parte dos corpos 

gerentes do clube em 1947, com Adelino Pinto e António do Carmo Lourenço. 

Mateus Gregório foi ainda um dos responsáveis pela criação do núcleo do MUDJ 

em Silves. Esteve presente no encontro de jovens em Bela Mandil em Março de 1947576. 

Manteve estreitas ligações com o núcleo do MUDJ de Faro e de Olhão, pelo que se tornou 

amigo de António Ramos Rosa577 e de Manuel Rodrigues Madeira578, que recebia em sua 

casa, quando, em 1948, vivia na Cumeada579. Este facto não passara despercebido à Polícia 

política de Faro que reportava ao director da PIDE: “Durante a sua estadia em Silves, o 

Ramos Rosa acompanha permanentemente com Mateus da Silva Gregório e outros 

elementos da oposição, cuja lista envio a V. Ex.ª”580. Ramos Rosa dedicou-lhe o poema 

                                                           
574 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 745/46 UI 2580, Regina Ventura Duarte, Relatório do Governador Civil 
de Faro ao Ministro do Interior, de 21 de Agosto de 1947. 
575 Ibidem. 
576 Cf. João D’ Alvor, Ob. Cit., p. 13. 
577 Sobre a biografia de António Vítor Ramos Rosa, vide Paula Coutinho Mendes (dir.), Fotobiografia de 
António Ramos Rosa, Dom Quixote, 2005 e «António Ramos Rosa: obra ao verde», Conferência de Maria 
Estela Guedes proferida na homenagem a António Ramos Rosa na II Bienal de Poesia. Câmara Municipal de 
Silves, Abril de 2005, in http://www.revista.agulha.nom.br/ag45rosa.htm 
578 Vide adiante a biografia de Manuel Rodrigues Madeira. 
579 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 1650/49 UI 2650, Maria da Glória Ventura Duarte e Sidónio Nunes 
Pacheco, fl. 47, Conf. 31/48 SIR do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 29 de Abril de 1948. 
580 Ibidem. 
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“Esse primeiro dia”581. 

As autoridades locais seguiam atentamente a sua “intensa actividade política” e as 

“ligações suspeitas” que Gregório mantinha “com o ex-deportado em Cabo Verde, 

Sebastião Viola”582. Os responsáveis pela vigilância em Silves eram o Presidente da 

Câmara, Salvador Gomes Vilarinho, e o Subchefe Martins, da PSP local, que 

constantemente informavam a PIDE em Faro do resultado da sua permanente vigilância 

sobre Mateus da Silva Gregório e sobre todos os elementos da família Duarte583. 

A continuação do seu trabalho na oposição provocou a sua prisão em Maio de 

1948. Teve a sua casa assaltada, “por um aparato de jipes e automóveis”584, pela brigada de 

Fernando Gouveia, tendo-lhe sido apreendidos inúmeros documentos, correspondência e, 

pior que tudo, dois exemplares do Avante!. No mesmo dia foram presos Delecier Vieira 

Gomes, António do Carmo Lourenço e Adelino Pinto. Os dois primeiros pertenciam ao 

núcleo local do PCP. Tudo indica que Adelino Pinto e Mateus Gregório deveriam, nesta 

altura, ser militantes ou, pelo menos, simpatizantes, mas devido às suas actividades legais 

no MUD e no MUDJ não estavam integrados em comité algum. 

Para a Polícia, os Avante! encontrados eram a prova da ligação de Mateus ao PCP. 

No entanto, após as restantes prisões em Junho e Agosto, na instrução do processo, 

Gouveia não conseguiu incriminar Mateus Gregório nem Adelino Pinto, que não tinham 

sido indicados nos autos de declarações dos outros presos. Foram então despronunciados. 

Não sem que primeiro tivessem sido sujeitos ao tratamento de Gouveia. Nos 

interrogatórios, as perguntas incidiram sobre a sua correspondência com António Estrela, 

preso em Angra do Heroísmo, as poesias, os Avante!, as ligações ao PCP, as reuniões na 

Cumeada, etc.. Mateus Gregório recusou-se a fazer “a estátua”, pelo que foi “brutalmente 

agredido”585 e mandado de castigo para o segredo, onde permaneceu incomunicável 

durante 29 dias. Regressou à sala 1, onde estavam os algarvios e Manuel Campos Lima, 

satisfeito consigo próprio por ter vencido “a dura prova”. Perante uma insinuação maldosa 

                                                           
581 Cf. IAN-TT, TBH, 2º Juízo Criminal, Proc. 128/48, 2º Vol., fl. 255. 
582 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS,  SC SR 745/46 UI 2580, Regina Ventura Duarte, fl. 153, Relatório do PV da 
PIDE de Faro ao Inspector Superior da PIDE, de 6 de Setembro de 1946. 
583Ibidem, fl. 169, Relatório da Direcção Geral do Ensino Primário, de 23 de Fevereiro de 1953. 
584 Cf. João D’ Alvor, Ob. Cit., p. 147. 
585 Idem, Ibidem, p. 11. 
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de Gouveia referente à sua mulher, que Mateus Gregório tomou como um verdadeiro 

insulto, perdeu as estribeiras e chamou ao Chefe de Brigada “bandido, filho da puta e 

cobarde”. À resposta de Gouveia: “Este sacana está a ofender-me”, dois agentes entraram 

em acção. “Desataram a agredir-me brutalmente até eu perder os sentidos”586. 

Mateus da Silva Gregório recorda, na prisão de Caxias, o papel do guarda Matoso, 

um silvense, ex-garlopista na Sociedade Geral de Cortiças, que o conhecia e lhe trazia 

sandes às escondidas, o que para ele era “um banquete”587. 

Teve a defendê-lo o Dr. Arlindo Vicente, a pedido de Julião Quintinha588. 

Regressou a Silves, libertado condicionalmente “por se provar que a [sua] actividade no 

MUD era legal, pois fazia a propaganda de ideias democráticas”589. 

Na sua ausência, o chefe da Secretaria Notarial, o Dr. Mário Ramires590, e o 

Presidente da Câmara, Salvador Gomes Vilarinho, tinham oficiado para a respectiva 

Direcção-Geral a sua não comparência ao serviço, omitindo que Gregório estava preso sem 

culpa formada. Mateus da Silva Gregório foi exonerado da Função Pública por abandono 

de serviço, mais propriamente “por não ter comparecido ao serviço durante 30 dias”591.  

Nesta altura, a sua mulher, Regina Ventura Duarte, também já tinha encontrado 

muitas dificuldades no seu percurso profissional. Com dois filhos menores e o marido 

preso, enfrentou um inquérito disciplinar na Cumeada, onde residia e leccionava, como se 

verá adiante. 

Por razões da sua vida comercial, Mateus Gregório fixou-se em Portimão em 1949, 

onde continuou a actividade política, cultural e associativista. Nessa cidade foi proprietário 

da “Garagem Electrígia” e da “Sacor”. Foi agente da “Austin” e sócio-gerente de uma 

fábrica de refrigerantes com o seu sogro e outros associados. Colaborou nessa cidade na 

campanha eleitoral de Norton de Matos, estando presente no comício feito no armazém de 

                                                           
586 Idem, Ibidem, p. 12. 
587 Idem, Ibidem, p. 11. 
588 Idem, Ibidem, p. 13. 
589 Idem, Ibidem, p. 12. 
590 Mário Ramires era filho do republicano João Ramires, um destacado republicano local. Ao contrário do 
pai, Mário Ramires era um nacionalista e apoiava o “Estado Novo”. Regressado a Silves, Mário Ramires 
substituíra o Dr. Alves Maria na Secretaria Notarial de Silves. 
591 AP João Duarte da Silva Gregório, Carta de Mateus da Silva Gregório ao Presidente da Comissão de 
Reintegração dos Servidores do Estado, 7 de Outubro de 1974. 
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Manuel Dias592. 

Mateus da Silva Gregório foi detido de novo a 22 de Outubro de 1950, em 

Portimão, “para apuramento das suas responsabilidades”593, acusado de fazer parte de “um 

dos núcleos principais de manifestantes, que actuaram ruidosamente, na cerimónia fúnebre 

da transladação dos restos mortais do Presidente Teixeira Gomes”594. Foi libertado 

passados três dias. 

Nas eleições presidenciais de 1951, a PIDE informava que “em Portimão, o gerente 

da filial da «Sacor» (…) Mateus Gregório da Silva era o «caixa» de fundos angariados pró-

candidatura do Dr. Ruy Luís Gomes”595. 

Mateus Gregório voltou a destacar-se na campanha presidencial de 1958. A 

campanha de Delgado integrara na oposição muitos dos antigos apaniguados do regime 

nesta cidade. Mateus da Silva Gregório reunia na “Casa Inglesa” com José Francisco 

Leote, Sebastião de Freitas Leal, José Sequeira Júnior, o Dr. António Teixeira Gomes e 

David Neto596. A PIDE acusava-o: “Em 1958, quando das eleições presidenciais serviu-se 

dos ficheiros da Gazcidla para enviar aos eleitores as listas do General Delgado597. 

A sua actividade oposicionista continuou nos anos 60, no trabalho de organização 

de comissões concelhias da CDE, no qual o núcleo de Portimão foi fundamental, não só a 

nível do Barlavento, mas em todo o Algarve598. A sua situação económica era próspera. O 

trabalho que desenvolvia na oposição, apesar de muitas vezes ser clandestino, afastara-se 

da organização do PCP. Neste âmbito, relacionava-se com um grupo de oposicionistas que 

incluía Manuel Campos Lima, Luís Catarino, Emídio Serrano, advogados entretanto 

radicados em Portimão, António Joaquim Candeias Nunes e muitos outros. Foi o promotor 

das comemorações do 5 de Outubro e de outras jornadas democráticas na cidade. 

Portimão tornou-se “o centro” da CDE no Algarve, pelo seu destacado papel em 

                                                           
592 Entrevista a Manuel António Dias Marques. 
593 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS Processo n.º 302/50, Informação da PIDE, Lisboa, de 20 de Outubro de 1950. 
594Ibidem. 
595 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 895/49 UI 2640, José Ventura Duarte, fls. 13 e 14, Relatório 
Extraordinário do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 26 de Setembro de 1951. 
596 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC    SR 745/46 UI 2580, Regina Ventura Duarte fl. 61, Relatório de Junho do 
PV da PIDE de Faro, de 12 de Junho de 1959. 
597 Ibidem, fl. 28, Conf. 96/1963 do PV da PIDE de Portimão ao Director da PIDE, (data ilegível). 
598 Cf. João D’ Alvor, Ob. Cit., p. 23. 
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1969599 e 1973. Participou nos Congressos Democráticos de Aveiro. 

Em 1963, Mateus Gregório foi sócio-fundador do Rotary Clube de Portimão, onde 

fez algumas palestras. À PIDE local não passara despercebida a sua inclusão nesta 

associação, acusando-o de procurar “a todo o transe infiltrar-se nos novos grupos” 600 que 

“ultimamente” se tinham organizado na cidade, referindo-se ao Rotary e ao Grupo 

“Amigos de Portimão”601. 

Foi Presidente do Rotary Clube da cidade, no biénio 1968/1969, onde desenvolveu 

intensa actividade cultural, trazendo a Portimão Ferreira de Castro602, seu amigo que 

visitava quando ia a Lisboa. 

Através de Paulo Cunha, um antigo colega de escola, que trabalhava no Governo 

Civil, Gregório conseguiu fazer o seu passaporte, sem que fosse pedida a informação à 

PIDE. Através do Rotary viajou pela Europa, mesmo quando estava proibido pelo regime 

de se ausentar de Portimão sem prévia comunicação à GNR local. Os seus escritos falam 

das suas viagens, que o inspiraram a reflectir sobre o futuro da região e sobre o 

desenvolvimento do turismo no Algarve603. 

Mateus Gregório colaborara esporadicamente, quando jovem, no Sol Nascente e 

depois no Diário de Lisboa, no Barlavento e no República, sendo subscritor de todas as 

“rotativas” deste último.  

Depois do 25 de Abril, foi reintegrado na Função Pública e fez parte da Comissão 

Administrativa da Câmara Municipal de Portimão, assumindo a vice-presidência. Em 

tempos democráticos continuou uma formidável actividade associativa. Como Presidente 

da Assembleia-Geral do Centro de Apoio a Idosos, fez parte da Direcção que construiu o 

Lar de Idosos, o centro na Raminha em Portimão. Foi Presidente do Boa-Esperança, a ele 

se devendo a compra do imóvel da actual sede. Foi ainda Presidente das Assembleias-

Gerais da Casa da Nossa Senhora da Conceição, do Portimonense Sporting Clube, do 

Grupo “Amigos de Portimão” e do Clube de Xadrez de Portimão. 

                                                           
599 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS,  SC SR 745/46 UI 2580, Regina Ventura Duarte fls. 2 e 4, Conf. 625/69 SR da 
Subdelegação de Faro da PIDE ao Director da PIDE, de 6 de Agosto de 1969. 
600 Ibidem, fl. 21, Inf. sobre Grupo de Amigos de Portimão, [s.d.] e fl. 28, Conf. 96/1963 do PV da PIDE de 
Portimão ao Director da PIDE, (data ilegível).  
601 Ibidem. 
602 Cf. Maria da Graça Marques (Coord.), Ob. Cit., p. 664, «Foto, Portimão, 1970». 
603 Cf. João D’ Alvor, Ob. Cit., p. 76. 
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Nos primeiros tempos da gestão autárquica democrática, a comissão à qual 

pertenceu destacou-se no trabalho respeitante à distribuição de água, luz, saneamento 

básico, abertura de caminhos e estradas. 

Politicamente continuou ligado à CDE que considerava herdeira do MUD. Aderiu 

mais tarde ao PRD. Desiludiu-se com a política e com os políticos e afastou-se da política 

activa. 

Mateus da Silva Gregório deixou-nos um livro de memórias, Caderno dum 

Resistente, que assinou com o pseudónimo «João D’Alvor». O livro, que constitui um dos 

poucos relatos biográficos de algarvios do tempo da ditadura604, foi feito, segundo o 

próprio, “sem a preocupação de fazer obra literária”, pois nunca lhe “passou pela cabeça 

ser escritor” 605. Considerava a escrita como uma forma de intervenção cívica, uma herança 

dos seus professores da Escola Comercial de Silves, que, para além de lhe terem ensinado 

a escrever e narrar acontecimentos, lhe tinham ensinado a usar a imaginação e a 

criatividade, “e a sonhar também!”606. 

No seu livro fez muitas considerações sobre a política e sobre os partidos políticos 

após o 25 de Abril. Depositava uma grande esperança na paz mundial com o advento da 

Perestroika de Gorbatchov e na democratização da Rússia. 

Mateus da Silva Gregório faleceu em Portimão, a 5 de Abril de 1993. 

Em 2005, a CM de Portimão deu o seu nome a uma rua na cidade. 

                                                           
604 Cf. António Ventura, Memórias da Resistência, Ob. Cit., p. 268 e Glória Marreiros, Ob. Cit., pp. 243-244. 
605 Cf. João D’Alvor, Ob. Cit., p. 193. 
606 Idem, Ibidem, p. 193. 
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1.4.2 - O Arrebatamento da Juventude silvense: o MUD – Juvenil 

 
 

Como vimos, durante o período da II Guerra Mundial e, principalmente, a partir do 

início dos anos 40, desenvolveu-se em Portugal um movimento geral de resistência ao 

regime salazarista, no qual a juventude portuguesa participou activamente. 

O aparecimento do MUD Juvenil (MUDJ) enquadra-se nesse amplo movimento da 

oposição, que conheceu um novo impulso após o fim da guerra com a vitória dos aliados 

sobre o nazi-fascismo. Encontramos as raízes do MUDJ na velha FJCP, nas secções 

juvenis do MUD, no Movimento Académico de Unidade Democrática (MAUD), bem 

como nos grupos estudantis existentes em redor das Associações Académicas. Deste modo, 

o MUD Juvenil foi o produto de diferentes movimentos juvenis que confluíram na criação 

de um movimento alargado de jovens, inspirado por ideais democráticos.  

A participação dos jovens na oposição e na resistência contra o regime preocupara 

desde sempre as autoridades. Muita “gente nova que bem podia com essa mocidade dar a 

sua quota parte para o engrandecimento da nacionalidade preferiam trabalhar para 

aqueles”607 para quem “as palavras sagradas de Pátria e Família” não passavam “de meros 

farrapos”608. A propaganda exercida sobre os pais relativamente ao controlo ideológico dos 

seus filhos era notória. “Julgamos indispensável que os pais exerçam uma vigilância 

aturada sobre as ideias, a actividade e as relações dos filhos; e quando à volta deles 

«zumbir» algum ou alguns desses miseráveis e torvos agentes do crime, lhes atirem como a 

cão danado…”609. 

Em 1946, com a criação do MUD Juvenil, “o maior movimento de massas juvenis 

sob a ditadura”610, foi eleita a sua primeira Comissão Central, constituída com o objectivo 

de coordenar o trabalho do movimento no plano nacional611. Assim, a acção do MUDJ 

                                                           
607 Cf. Correio do Sul, n.º 1093, 27 de Fevereiro de 1938, p. 1, «A Acção do «Komintern». 
608 Ibidem. 
609 Ibidem. 
610 Cf. Mário Soares, Ob. Cit., p. 102. 
611 A ideia de criar uma nova organização juvenil oposicionista tomou forma em Abril de 1946. O seu 
objectivo era englobar o MAUD, a Federação das Juventudes Comunistas Portuguesas, os grupos anarco-
sindicalistas e ainda os vários movimentos estudantis das Associações Académicas. Na primeira reunião, a 28 
de Julho de 1946, formalizou-se a constituição do Movimento de Unidade Democrática Juvenil e a sua 
Comissão Central ficou constituída por Francisco Salgado Zenha, João Sá da Costa, José Borrego, Júlio 
Pomar, Maria Fernanda Silva, Mário Sacramento, Mário Soares, Nuno Fidelino Figueiredo, Octávio 
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revestiu-se de especial importância na organização de núcleos de jovens por todo o país, 

reunindo-os em volta de objectivos culturais e de convívio. Muitos desses núcleos 

constituíram-se em torno de colectividades recreativas, culturais e desportivas, que 

ganharam nova vitalidade, estendendo-se também a regiões e localidades afastadas dos 

maiores centros urbanos. Sendo impedido por lei o direito de reunião e de associação, as 

colectividades foram um campo excelente de desenvolvimento cultural e intelectual das 

camadas populares e juvenis. 

Assim, à medida que pelo país se instalavam comissões do MUDJ, a acção dos seus 

jovens aderentes estendia-se às escolas, às fábricas, aos campos e às associações e 

colectividades populares. Esta implantação nacional constituiu uma densa rede de 

influência e actuação política da juventude que muito desagradou ao regime. Octávio 

Pato612 realçou a projecção enorme que o MUDJ teve, pois em Março de 1947 já “contava 

nas suas fileiras com 20 mil aderentes”613. Octávio Pato, então conhecido como Octávio 

                                                                                                                                                                                
Rodrigues, Rui Grácio e Óscar dos Reis. À excepção de Sá da Costa, Fidelino Figueiredo e Rui Grácio, eram 
todos do PCP. Mário Soares foi o representante da Juventude na Comissão Central do MUD. O MUDJ tinha 
como objectivo a constituição de uma ampla frente juvenil contra o regime. O PCP, no seu IV Congresso em 
1946, decidiu a dissolução das FJCP. Nos informes de Álvaro Cunhal, “Duarte”, intitulados «O caminho para 
o derrubamento do fascismo» e «Organização», e de Luís Guedes da Silva, “Carlos”, sob o título de 
«Movimento Nacional da Juventude», foram defendidas as novas orientações a imprimir aos movimentos 
unitários e, em especial, aos movimentos de unidade da juventude. Ao longo dos anos de existência do 
MUDJ, a Comissão Central foi sofrendo remodelações na sua composição, mas permaneceu sempre como o 
principal órgão dirigente do movimento e seu dinamizador fundamental, assegurando a ligação entre as 
comissões juvenis distritais, regionais e locais. A influência do PCP no movimento juvenil foi crescente. O 
MUDJ conseguiu continuar a sua acção depois da dissolução do MUD, mantendo a sua actividade até 1957, 
ano em que o Tribunal Plenário do Porto “ilegalizou” o movimento, após o julgamento de dezenas dos seus 
aderentes. 
612 Octávio Rodrigues Pato nasceu em 1925, em Vila Franca de Xira. Entrou para a FJCP em 1941, no 
período da reorganização, em Vila Franca de Xira, onde trabalhava numa sapataria desde os 14 anos. Em 
1945, tornou-se funcionário do PCP. Em 1946 foi destacado pela Direcção do PCP para a organização do 
MUDJ. Foi membro da Comissão Central do MUDJ e organizador deste movimento no sul do país. Em 1947 
deixou a Comissão Central do MUDJ e iniciou uma vida de rigorosa clandestinidade. Em 1948 fez parte da 
Direcção Regional de Lisboa, juntamente com Manuel Rodrigues da Silva, Soeiro Pereira Gomes e António 
Dias Lourenço sob o controle de José Gregório. Na sua casa no Sobralinho, Pato acolheu Soeiro Pereira 
Gomes, doente em estado terminal. Em 1949 foi destacado para o Norte com Joaquim Pires Jorge, após as 
prisões de Álvaro Cunhal e Militão Ribeiro. Em 1949 foi cooptado para membro suplente do Comité Central 
e, em 1952, esteve à frente da Organização Regional do Sul, subindo ao Secretariado, até ter sido preso, em 
Dezembro de 1961. Durante o julgamento, em pleno Tribunal Plenário, denunciou as torturas de que fora 
vítima na prisão. Octávio Pato e Pires Jorge foram os dois dirigentes do PCP que aguardaram no exterior do 
Forte de Peniche, a 3 de Janeiro de 1960, os fugitivos da célebre fuga, na qual, entre outros, se evadiu Álvaro 
Cunhal. Após o 25 de Abril foi candidato a Presidente da República em 1976. Faleceu a 19 de Fevereiro de 
1999. 
613 Cf. Avante!, n.º 2103, de 21 de Março de 1996, pp. 16 e 17, «Os 50 anos do MUD Juvenil» (entrevista a 
Octávio Pato). 
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Rodrigues, foi ao Algarve com a missão de organizar o MUDJ614. O olhanense António 

Simões Júnior615 foi o promotor da reunião para a organização do movimento juvenil na 

província. O contacto teria sido feito por um jovem estudante universitário, Francisco José 

Frias de Barros616. 

No Verão de 1946 teve lugar a reunião organizadora do MUDJ em Faro. Manuel 

Madeira recebeu a credencial de Francisco Barros, através da ligação feita por António 

Simões Júnior. A reunião decorreu na cozinha contígua à sacristia da Igreja de S. 

Francisco, que ladeava com o quartel do Regimento de Infantaria 4, porque o pai de 

António Ramos Rosa era o sacristão dessa igreja. Seria “difícil para a PIDE desvendar este 

secreto lugar sob tão celestial custódia”617. O representante do MUDJ de Lisboa a essa 

reunião foi Octávio Pato618. Estiveram presentes Manuel Madeira, por Olhão, António 

Ramos Rosa e Galamba da Rocha619, por Faro, Zacarias Guerreiro (filho) e Epifânio 

                                                           
614 Ibidem e Conversando com Octávio Pato, Edição da SIP do PCP, Lisboa, Junho 1976, p. 8. 
615 António Simões Júnior, filho de António Simões e de Angelina Inácio, nasceu a 25 de Setembro de 1922, 
na freguesia de Quelfes, no concelho de Olhão. Concluído o 6º ano de escolaridade, começou a trabalhar 
como pintor da construção civil. Segundo o testemunho de Manuel Rodrigues Madeira, que com ele 
conviveu e partilhou preocupações culturais e políticas, Simões Júnior, na sua juventude, lia muito, na ânsia 
de encontrar respostas para as suas interrogações, facto que muito preocupava a sua mãe. Adquiriu uma 
sólida cultura como autodidacta. Pelo menos entre 1945 e 1947 pertenceu ao Comité Local de Olhão do PCP. 
Foi camarada de Raul Veríssimo e a ligação local para a primeira reunião para formação do MUDJ no 
Algarve. Em 1947, depois de ter publicado o livro Poemas Juvenis, emigrou clandestinamente para 
Marrocos, porque a PIDE andava no seu encalço. De Marrocos partiu para a Argentina, onde chegou em 
1949 e conheceu o seu progenitor que aí se radicara após o seu nascimento. Deverá ter passado pelo Uruguai, 
pois o primeiro livro que publicou em castelhano foi Vieja crónica de Olhão, em 1956, com a chancela de 
Montevideo. Diamantino Piloto, tradutor desse livro para a língua portuguesa, afirma num dos prefácios do 
livro, que Simões Júnior publicou 30 livros na Argentina. Numa carta a Augusto Calé, datada de 1993, 
Simões Júnior confessava ter 25 livros publicados, esperando fazer sair outro até ao fim desse ano. Trocou 
intensa correspondência com muitos intelectuais do seu tempo. Escrevia muito bem em francês. Colaborou 
em muitas revistas literárias na América do Sul e fez parte do corpo editorial da revista Sul, de que seu amigo 
Vitoriano Rosa era representante em Portugal. Desconhece-se a data exacta do seu falecimento, na Argentina, 
que deverá ter ocorrido entre 1993 e 1996.  
616 Entrevistas a Manuel Rodrigues Madeira e a Pedro do Nascimento Mestre. 
617 Cf. Manuel Madeira, «Encontros com António Ramos Rosa», in Paula Coutinho Mendes (dir.), Ob. Cit., 
p. 94. 
618 Em 1946, Octávio Pato estava na legalidade como Octávio Rodrigues, sendo o encarregado pelo Comité 
Central para a organização do MUD Juvenil. 
619 António Galamba da Rocha era natural da Figueira da Foz. Trabalhava em Faro na Empresa de Viação do 
Algarve. Fez parte no núcleo fundador do MUDJ no Algarve e da sua Comissão Distrital. Após a primeira 
prisão em 1947, deixou de aparecer na organização juvenil, tendo-se ausentado do Algarve. Desconheço o 
seu percurso posterior. 
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Soares Correia, por Tavira, e Maria das Dores Medeiros, por Vila Real de St.º António620. 

O objectivo desta reunião era a criação da estrutura do MUDJ no Algarve621. 

De imediato, estes iniciaram os contactos com elementos das várias localidades 

para formar comissões concelhias. A Comissão Distrital de Faro constituiu-se 

imediatamente, a partir de Ramos Rosa e de Galamba da Rocha. Seguiu-se a Comissão 

Concelhia de Olhão622 e formou-se, através de José Gago Sequeira, uma comissão em St.ª 

Catarina da Fonte do Bispo623. 

O primeiro eco desta organização juvenil em Silves foi a chegada de António 

d’Almeida Duarte, o filho mais novo do industrial silvense José António Duarte e 

estudante no Instituto Superior Técnico. Na sua estadia reuniu-se com José Saturnino624 e 

António Albano na fábrica deste último, “iluminados por um candeeiro”625. José António 

Duarte também reuniu com Joaquim do Nascimento Ventura626. Estes foram os primeiros a 

serem contactados para a fundação da Comissão Concelhia do MUDJ. Para organização 

desta comissão, Joaquim do Nascimento Ventura, Ilda Varela Aleixo e um outro silvense 

foram, posteriormente, a uma reunião em Portimão, com representantes de Faro, de 

Portimão e de Lagos, que foi orientada por Octávio Pato627. Por não ser conhecido em 

Portimão e conhecer razoavelmente a cidade, Joaquim do Nascimento Ventura foi o 

                                                           
620 Entrevistas a Manuel Rodrigues Madeira e a Epifânio Soares Correia. 
621 Entrevista a Manuel Rodrigues Madeira. 
622 A Comissão Concelhia do MUDJ de Olhão era constituída por Raul Veríssimo, Manuel Madeira e José 
Lopes de Brito. Posteriormente, Ivo Madeira e Joaquim Carlos Silvestre integraram esta comissão. Raul 
Veríssimo era o “Mestre” destes jovens. Em Olhão, além destes, destacavam-se na oposição a família Saias e 
a família Farracha. 
623 Entrevista a Manuel Rodrigues Madeira. 
624 José Saturnino Guerreiro, filho de José de Paula Guerreiro e de Alice de Jesus Rebola, nasceu a 24 de 
Março de 1928, em Silves, no seio de uma família operária, muito ligada ao associativismo silvense e ao 
anarco-sindicalismo. Era sobrinho de Francisco Marques Guerreiro, um dos anarco-sindicalistas do 18 de 
Janeiro de 1934. José Saturnino fez a Escola Primária e o Curso Industrial em Silves. Recebeu as primeiras 
influências em casa, na cooperativa “A Compensadora”, cuja biblioteca frequentou assiduamente, e no curso 
de Esperanto. Foi um destacado activista do MUDJ e do PCP. Saturnino era operário na oficina de André 
Luís Bós, onde integrou uma célula. Foi preso em Silves na campanha eleitoral de Norton de Matos. Em 
Setembro de 1949, foi para a tropa para Queluz. Após a sua chegada ao quartel, um ofício da PIDE mandou-o 
para a Companhia Disciplinar de Penamacor, da qual guarda boas recordações. Emigrou para França em 
finais da década de 50. Enviava para seus conhecidos em Silves o jornal Portugal Democrático. Manteve 
sempre actividade contra o regime ditatorial. Reside actualmente em Silves. 
625 Entrevista a José Saturnino Guerreiro. 
626 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
627 Entrevistas a Joaquim do Nascimento Ventura e a José Saturnino Guerreiro. 
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escolhido para ir buscar Octávio Pato à estação dos caminhos-de-ferro e conduzi-lo ao 

Clube dos Caçadores, onde se efectivou a reunião. 

Ilda Varela Aleixo foi a delegada do núcleo do MUDJ silvense à Comissão 

Distrital. Para organização dos núcleos no Barlavento, José Saturnino, Ilda Varela e José 

Guerreiro foram a reuniões no Clube dos Caçadores em Portimão, encontrando aí Manuel 

do Nascimento628, de Monchique. 

A adesão da juventude silvense ao MUDJ foi notável. Os seus pioneiros em Silves 

foram operários, mas o movimento agregou à sua volta amplos sectores da juventude, 

nomeadamente os filhos de comerciantes, de industriais e da classe média de todo o 

concelho.  

Desde o início, o MUDJ teve uma orientação clandestina, tendo de enfrentar a 

repressão do regime, sustentada pela PIDE e demais forças policiais e a Censura. Talvez 

por isso, a face mais visível do MUDJ silvense era Mateus da Silva Gregório, secretário da 

Comissão Concelhia MUD, organização que apadrinhava o movimento juvenil dando-lhe 

uma feição legal. O núcleo de Mateus da Silva Gregório, que agregava as filhas de João 

José Duarte, Regina Ventura Duarte e Maria da Glória Ventura Duarte, constituía a elite 

mudista da cidade, sendo quem mantinha os contactos com o núcleo juvenil de Olhão. 

A Comissão Concelhia de Olhão fez um trabalho incomparável na difusão do 

movimento juvenil pelo Algarve629. Foi a este núcleo de jovens olhanenses, todos ligados à 

escrita e à imprensa630, que a organização silvense esteve muito ligada, deles recebendo as 

                                                           
628 Manuel de Nascimento Correia nasceu em Monchique, a 27 de Dezembro de 1912. Foi engenheiro de 
minas. Devido a uma doença pulmonar que o impediu de trabalhar, começou a sua actividade como escritor. 
Regressou a Monchique para casa dos pais. Aí escreveu Eu Queria Viver e Mineiros, em 1944. Da sua obra 
destaca-se O Aço Mudou de Têmpera, um livro sobre o Alferce durante a II Guerra Mundial e que foi 
publicado em 1946. O seu livro A Cidade foi proibido pela Censura. Escreveu Agonia, em 1954, e O Último 
Espectáculo, em 1955, Suspeita, Histórias de Mineiros, em 1960, Cidade de Pedra e Nada sem importância. 
Como jornalista foi redactor regional no Algarve do Primeiro de Janeiro. Foi activista do MUDJ no Algarve, 
tendo participado em várias reuniões da organização dos núcleos algarvios. Faleceu em Lisboa, a 30 de 
Dezembro de 1966. 
629 Cf. Vitoriano Rosa, «Para a história das lutas pela Libertação no Algarve», in III Congresso sobre o 
Algarve, Vol. 1, Racal Clube/Hotel Montechoro, 1984, p. 134. 
630 A Comissão concelhia do MUDJ de Olhão publicou o jornal Clamor, cuja redacção foi da 
responsabilidade de António Ramos Rosa, Raul Veríssimo e Manuel Rodrigues Madeira. O jornal publicou-
se nos primeiros meses de 1947, deixando de sair após a vaga de prisões desencadeada pela PIDE a seguir ao 
encontro da Juventude em Bela Mandil. A 1 de Julho de 1947, Joaquim Carlos Silvestre, Vitoriano Rosa, 
Júlio Fradinho, António Ribeiro Saias, Jorge Temudo e Nuno Cabeçadas, fundaram, em Olhão, o jornal O 
Jovem, de feição literária e artística, quinzenal, também copiografado e devidamente autorizado pela 
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indicações e orientação das Comissões Central e Distrital. António Ramos Rosa e Manuel 

Madeira visitavam Silves frequentemente, ficando algumas vezes na Cumeada em casa de 

Mateus Gregório. As visitas faziam-se geralmente aos domingos, o que proporcionava aos 

jovens reuniões de convívio. João da Silva Martins631 recorda a sua primeira reunião 

política, no âmbito do MUDJ, na residência de João José Duarte, à noite, onde estiveram 

presentes António Ramos Rosa e Ilda Varela Aleixo, empregada na farmácia Duarte. 

Foi na juventude operária e nos estudantes que o movimento juvenil teve os mais 

destacados activistas. Joaquim do Nascimento Ventura, António Albano, Aquilino 

Mourinho, António de Jesus Sena632, José Saturnino Guerreiro, José Martins Vieira, 

Regina Ventura Duarte, Mateus da Silva Gregório, Ilda Varela Aleixo, Maria da Glória 

                                                                                                                                                                                
Censura. Apesar disso, após a saída do 3 º número, o jornal foi proibido. Tinha como colaboradores: António 
Simões Júnior, António Ramos Rosa, José Azinheira Rebelo, António Anjos Pereira (António Domingos 
Pereira) e Ribeiro Saias. A revista Vértice saudou o aparecimento do jornal e a Grande Enciclopédia 
Portuguesa-Brasileira fez-lhe uma referência. Ainda em 1947, o grupo de O Jovem “descobriu” o jornal Voz 
do Sul, de Silves, passando a colaborar nele, com trabalhos de poesia e prosa. Em 1949, Vitoriano Rosa criou 
e coordenou no Voz do Sul uma “Secção de Cinema”. A colaboração do grupo de O Jovem no jornal Voz do 
Sul, colectiva ou individualmente, verificou-se até 1953, tendo merecido a atenção do conceituado escritor 
algarvio Assis Esperança. Cf. Joaquim Carlos Silvestre, «O direito à cultura e à luta pela liberdade no 
Algarve (subsídios para o estudo do período 1935- 1974)», [Texto policopiado] in I Encontro de Escritores 
Algarvios, Lagos, 21-22 Janeiro de 1978. 
631 João da Silva Martins, filho de Manuel da Conceição Martins e de Leonilde da Silva, nasceu a 2 de 
Outubro de 1931, em Silves. Fez a Escola Primária e o Curso Comercial em Silves. Em 1946, aderiu ao 
MUDJ e esteve presente no encontro juvenil em Bela Mandil. Colaborou activamente na campanha de 
Norton de Matos e esteve presente no comício no Teatro Mascarenhas Gregório. Esteve em reuniões juvenis, 
distribuiu propaganda e fez inscrições com carvão, com óleo queimado e com carimbos de cortiça nas 
entradas das fábricas. Foi trabalhar para o SNOCDF, em 1948, onde era escriturário. Apoiou e colaborou na 
campanha de Ruy Luís Gomes, em 1951. Participou nas agitações contra a “Nato” e pelos “Movimentos para 
a Paz” nos anos 50. Em 1956, saiu de Silves para trabalhar numa instituição bancária. Desligou-se, então, da 
actividade política. Vive actualmente em Beja. 
632 António de Jesus Sena, filho de Manuel Sena e de Marcelina Jesus, nasceu a 28 de Janeiro de 1930, em 
Silves. Ainda criança ficou órfão dos seus progenitores. Fez o curso comercial em Silves. Em 1946, aderiu ao 
MUDJ, tendo-se destacado na actividade política. Contactou com Alexandre Castanheira, Manuel Madeira e 
Ramos Rosa. Esteve presente no encontro juvenil em Bela Mandil e colaborou activamente na campanha de 
Norton de Matos. Aproximou-se do PCP e desenvolveu actividade em ligação ao Comité Local. Participou 
nas reuniões em Silves, Olhão e Tavira, fez distribuição de propaganda e inscrições nas entradas das fábricas. 
Foi a Portimão à transladação dos restos mortais de Teixeira Gomes. Aos 20 anos, em 1951, saiu de Silves 
para a carreira militar. Fez o Curso de Sargentos Milicianos em Tavira e depois foi para Beja em 
cumprimento do serviço militar obrigatório. Seguiu para Lisboa e fez comissões em Angola e Moçambique. 
Nunca foi preso. Depois de sair de Silves, manteve contactos esporádicos com oposicionistas, mas não 
desenvolveu actividade política. Depois do 25 de Abril, esteve ligado ao MFA e às campanhas de 
dinamização. É sócio de Associação 25 de Abril. Reformou-se em 1995 no posto de Major. Vive actualmente 
em Faro. 
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Ventura Duarte, Josefa Guerreiro, João da Silva Martins e outros633 compunham o núcleo 

silvense mais activo. Faziam reuniões e ensaiavam com o Sr. Reis as músicas de Fernando 

Lopes Graça, numa casa abandonada, frente à espingardaria de José Valentim. 

Para coordenação de trabalho do MUDJ, Alexandre Castanheira634 foi o primeiro 

funcionário do movimento juvenil635 destacado para o Algarve, em fins de 1947. O 

primeiro contacto na região correra-lhe mal. Trazia uma senha de um contacto que falhou, 

pelo que se dirigiu a Raul Veríssimo636, que não quis falar com ele. Foi através de Manuel 

Madeira que Alexandre Castanheira tomou as ligações com o Movimento na província.   

                                                           
633Alguns jovens do núcleo do Juvenil silvense: Amélia Albano, Maria da Luz Regueira Falcão, Maria Glória 
Calisto, Lizete Vieira, Deolinda C (?) Neves, Engrácia Correia, Ivone Matias, Margarida Reis, Fernanda 
Borges, José Luís Cabrita, Lúcio Figueira, Jaime Coelho Cotovio, José Militão, Fernanda Borges, Natalino 
Varela (irmão de Ilda Varela), Francisco António Duarte, João Francisco Quinhentas, António Matias, 
Orlando Sequeira Guerreiro, António Fernandes e António Albardeiro.  
634 Alexandre dos Santos Castanheira, filho de Galileu de Almeida Castanheira e de Almerinda Marques dos 
Santos Castanheira., nasceu a 28 de Fevereiro de 1928, em Almada. Foi fundador do Clube de Campismo de 
Almada, tendo falado no Congresso da Federação de Campismo em 1947. Alexandre Castanheira e Ângelo 
Veloso foram os primeiros funcionários do MUDJ, sendo coordenados por Octávio Pato. O primeiro 
controlaria o Sul e o segundo o Norte do País. No desempenho dessa tarefa, Castanheira foi para o Algarve 
em meados de 1948 e, até 1951, voltou muitas vezes a esta província. Nas primeiras vezes, vinha com a tenda 
de campismo, tendo acampado em diversos lugares do Algarve. Concluiu os estudos de licenciatura em 
Ciências Históricas e Filosóficas na Faculdade de Letras de Lisboa em 1950. Nos 3 anos seguintes foi 
impedido pela PIDE de defender a sua tese de licenciatura. Foi preso em Cacilhas, a 6 de Fevereiro de 1952, 
e passou pelo Aljube e Caxias. Foi restituído à liberdade a 9 de Abril de 1952. Foi preso novamente a 24 de 
Abril de 1952, passando de novo pelas mesmas prisões, e libertado a 23 de Julho de 1952. No âmbito dos 
“Movimentos pela Paz”, quando controlava as comissões do MUDJ no Baixo-Alentejo, voltou a ser preso 
novamente a 5 de Fevereiro de 1953. Foi libertado a 13 de Junho de 1953, por ter pago a caução. A sua 
contestação foi convincente, admitindo a sua actividade pela Paz no MUDJ, organização legal. Foi julgado a 
9 de Fevereiro de 1954, tendo sido absolvido. Entrou na clandestinidade como funcionário do PCP. Foi para 
França, onde passou tempos difíceis. Casou-se com Madeleine Nennig. Depois de trabalhar em duas editoras, 
conseguiu um emprego administrativo no Comité de Empresa das Fábricas Renault, em Boulogne-
Billancourt. Desligou-se do PCP. A sua actividade sociocultural em prol dos trabalhadores imigrados foi 
relevante. Em 1972, como trabalhador-estudante, licenciou-se em Paris em “Letras Modernas”. Em 1978, 
regressou a Portugal e foi editor de várias publicações. Reabriu o seu processo de Licenciatura, cuja tese 
publicou em 1998, obtendo finalmente o grau de licenciado em História. Dirigiu e traduziu a revista da 
Federação Sindical Mundial, participando nesse âmbito em reuniões em Praga e nos Congressos Mundiais 
Sindicais em Cuba, Berlim e Moscovo. Possui um currículo invejável de actividade sindical, profissional, 
intelectual e cívica, além de uma intensa prática pedagógica e de alfabetização em Portugal e em França. De 
1986 a 1998, desenvolveu actividade docente no âmbito da formação profissional na Escola Superior de 
Educação Jean Piaget, de Almada. Possui uma extensa bibliografia sobre teatro, poesia, ensaios, crónicas, 
contos e novelas, associativismo e outras formas da cultura popular e pedagogia. Produziu vários guiões de 
espectáculos. No seu currículo conta com várias distinções que premeiam o seu trabalho em várias áreas. Em 
2003, publicou Outrar-se ou a longa invenção de mim, obra autobiográfica, na qual relata a sua intervenção 
política no PCP e a sua vida na clandestinidade. Vive actualmente no Laranjeiro. 
635 Vide Apêndice V – «Funcionários do PCP e do MUDJ que controlaram Silves». 
636 Raul Martins Veríssimo, filho de Manuel Martins e de Gertrudes Veríssimo, nasceu a 22 de Outubro de 
1919, em Lisboa. Ainda criança de colo foi para Faro. Seu pai era de Messines de Baixo, Alte, e tinha 
pertencido à GNR. Raul Veríssimo não concluiu a Faculdade de Letras por motivos de saúde e por 
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Até 1951, Alexandre Castanheira regressou muitas vezes ao Algarve637. A sua 

ligação principal era Maria das Dores Madeiros, delegada distrital e que ia muitas vezes às 

reuniões a Lisboa. Também Manuel Madeira e Epifânio Soares Correia638 representaram o 

Algarve na Comissão Central do MUDJ. Alexandre Castanheira apareceu em Silves, 

                                                                                                                                                                                
dificuldades económicas. Trabalhava como explicador, agrupando à sua volta um grupo de jovens estudantes 
progressistas, entre eles Maria das Dores Medeiros (Lolita). Raul Veríssimo foi um elemento fundamental, 
senão “o elemento primordial” na organização do PCP e do MUDJ nos anos 40 no Algarve. Pertenceu aos 
Escuteiros, fez parte da Direcção da “Sociedade Columbófila Olhanense” e frequentava a “Sociedade 
Recreativa Progresso Olhanense”. Casou-se com Lídia de Jesus, de quem teve três filhos. Foi também um 
dos principais organizadores de Bela Mandil. Foi preso em 1947, após esse encontro. Restituído à liberdade, 
continuou as actividades clandestinas no PCP, mantendo contactos em várias cidades da província. As 
reuniões clandestinas efectuavam-se numa contra loja do estabelecimento comercial de seu pai que, 
entretanto, se estabelecera em Olhão, ficando com a representação da Tabaqueira, sendo, por isso, Raul 
conhecido como o “filho do Manuel dos Tabacos”. Pertenceu à Comissão Distrital de apoio à candidatura do 
General Norton de Matos. Voltou a ser preso pela PIDE em consequência da manifestação oposicionista nas 
exéquias de Manuel Teixeira Gomes. Libertado pouco tempo depois, voltou de imediato à actividade no PCP 
e no MUDJ. O seu pseudónimo era “Luís”. Em 1951, Raul Veríssimo protagonizou uma fuga rocambolesca à 
PIDE na sua casa em Olhão. Alguém batera à porta e identificara-se como sendo o “Epifânio”. Sentindo a 
Polícia, Raul Veríssimo conseguiu fugir pelas traseiras do 1º andar, onde estavam umas escadas 
providenciais. Esteve escondido, durante alguns meses, em Messines de Baixo, vivendo num sobrado de um 
palheiro de um tio. Estabelecido o contacto com o PCP, foi para o Porto, dirigido a Ruy Luís Gomes, que lhe 
deu alguns contactos. No Porto não ficou muito tempo, tendo transitado para Lisboa. Aí conseguiu um 
emprego por anúncio, apresentando uma carta de recomendação passada por J. M. Cabeçadas e C.ª, empresa 
da família Mendes Cabeçadas, que muito o apoiou. Em Lisboa viveu, enquanto fugido à Polícia, na casa de 
Nuno Cabeçadas. No trabalho, transitou mais tarde para a Companhia dos Diamantes, a Diamang, como 
responsável pela qualidade gráfica e estilística das publicações da poderosa empresa, onde trabalhou até 
depois do 25 de Abril de 1974, sem nunca ter voltado a ser preso. Apesar de vigiado, continuou a colaborar 
com o PCP em actividades de carácter cultural, integrando uma secção de intelectuais, na qual trabalhou com 
António José Saraiva e, depois, com Carlos Brito. Simultaneamente pertencia a uma comissão de moradores 
do Bairro de St.ª Isabel, onde residia. Manteve ao longo da vida contactos muito estreitos com Manuel 
Madeira. Depois do 25 de Abril, a Revista do Povo, de Julho de 1974, publicou o seu poema “Liberdade”, 
dedicado a Álvaro Cunhal, o que levou ao seu despedimento pela Diamang. Depois de reformado, voltou a 
Olhão que já nada tinha a ver com a terra que conhecera nos tempos das lutas políticas. Após o 25 de Abril 
foi o responsável pela sede do PCP em Olhão. Era um militante de tipo estalinista, muito exigente com os 
comportamentos dos seus camaradas, que considerava burgueses e fúteis, pelo que se incompatibilizou com 
muitos deles, o que levou ao seu afastamento. Raul Veríssimo foi também um poeta de grande sensibilidade, 
mas a sua obra continua inédita. Vitimado por uma trombose e por uma doença contra a qual lutou durante 
anos, Raul Veríssimo faleceu em Faro, a 13 de Março de 2003. 
637 Cf. Alexandre Castanheira, Outrar-se ou a longa invenção de mim, Campo das Letras, 2003, p. 124. 
638 Epifânio Soares Correia, filho de José Correia e de Emília de Conceição, nasceu na Luz de Tavira, a 7 de 
Abril de 1922. Fez a Escola Primária na Luz de Tavira e começou a trabalhar aos 14 anos em mecânica. Foi 
depois da II Grande Guerra Mundial que despertou para a política. Foi fundador do núcleo de MUDJ de 
Tavira, sendo o delegado da Comissão Concelhia dessa cidade à Comissão Distrital e, por vezes, o delegado 
dessa à Comissão Central. Privou de perto com Mário Soares e com Salgado Zenha, com quem esteve preso 
em Caxias. Participou na campanha eleitoral de Norton de Matos. Teve a sua foto publicada no República ao 
lado de Norton de Matos, no comício de Beja. Foi preso em 1947, 1949, 1950 e em 1951. Foi membro do 
PCP com o pseudónimo de “Cabo”. Era motorista da “Vacuum”, empresa de combustíveis para a qual 
trabalhava. Na segunda prisão, perdeu o emprego, pelo que se tornou proprietário de um táxi. Vive 
actualmente em Tavira. 
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acompanhado por José Alves de Almeida639, delegado concelhio do MUDJ de Almada e 

que o acompanhava ao Algarve640. Vinha com uma tenda de campismo. António de Jesus 

Sena recebeu-o e foi ajudá-lo a arranjar um sítio para acampar perto da cidade e que tivesse 

água641. 

Ao núcleo de Silves juntava-se o núcleo entretanto constituído em Messines642. 

Manuel Madeira contactara Álvaro Santinho Coelho, de modo a criar uma Comissão de 

Freguesia do Juvenil em S. Marcos da Serra643. 

Todo este dinamismo foi acompanhado da produção de numerosos documentos, 

circulares e comunicados e pela publicação do boletim distrital para divulgação das 

actividades do MUDJ e para orientação geral do movimento. Entre 1947 e 1949, a 

Comissão Distrital de Faro do MUD Juvenil publicou um conjunto de documentos, 

nomeadamente o Boletim A Juventude luta pelo seu futuro644, nos quais eram abordados 

vários temas que versavam sobre o carácter unitário e pacífico do Movimento. Nesse 

boletim apelava-se às jovens e aos jovens católicos para que aderissem ao MUDJ em 

defesa do ideário da democracia e da paz e chamava-se a atenção para as reivindicações de 

melhores condições de vida para os jovens no ensino, no trabalho, na saúde e na cultura. 

Desta forma, o boletim pretendia desmistificar o medo que era imposto aos jovens pelas 

famílias e pela repressão do regime.  

 Epifânio Soares Correia, de Tavira, que trabalhava com uma camioneta na 

distribuição de petróleo, era um dos que trazia para Silves a propaganda impressa em 

copiógrafos em Faro e Olhão. Um copiógrafo chegou à cidade em finais de 1946. Joaquim 

do Nascimento Ventura não se recorda de como este lhe foi parar às mãos. À máquina 

faltava-lhe o rolo e a tinta. João José Duarte falou com Joaquim Sequeira645, empregado na 

                                                           
639 Vide a biografia de José Alves de Almeida em Luís Alves Milheiro, Ob. Cit., pp. 85 e 86. 
640 Entrevista a Alexandre Castanheira. 
641 Entrevistas a António de Jesus Sena e a Alexandre Castanheira. 
642 Do MUDJ de Messines faziam parte: José Matias, Paulo Matias, Fernando Machado, João Carneiro, José 
Viseu, Lurdes Neto, Eunice Neto, Manuel Cortes, Marina Cortes, António Cortes e Germinal Furtado da 
Silva, entre outros. 
643 Entrevista a Manuel Rodrigues Madeira. 
644 Cf. AFMS. Neste arquivo existem 6 números deste Boletim e uma valiosa documentação da distrital de 
Faro do MUDJ.  
645 Joaquim Sequeira,  filho de Dimas Sequeira e de Maria Emília das Dores Norte, nasceu em Silves, a 20 de 
Dezembro de 1903. Foi tipógrafo de profissão e editor do Voz do Sul. Trabalhou na “Tipografia Artística do 
Algarve”, de Henrique Martins. Prestava serviço também na bilheteira do Teatro Mascarenhas Gregório. 
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Tipografia Artística do Algarve, de Henrique Martins, convencendo-o a arranjar o rolo e as 

tintas “para os moços”646. Durante muito tempo, o copiógrafo ficou escondido debaixo do 

palco do Teatro Mascarenhas Gregório. Aí foram feitos muitos panfletos do MUDJ e, mais 

tarde, do PCP. 

Apesar do êxito do Movimento junto da juventude silvense, a base orgânica que 

criou e impulsionou o movimento foi principalmente a dos jovens comunistas. Em Silves, 

tal como no resto do país, a força motora e os principais dirigentes do movimento juvenil 

eram comunistas. 

O MUDJ foi uma verdadeira escola de formação de simpatizantes e de quadros do 

PCP647, que tiveram um papel determinante na oposição na década seguinte. A primeira 

geração do MUDJ silvense forneceu novos quadros ao PCP local, além de vários pontos de 

apoio. A organização juvenil ganhara amplo apoio entre os operários algarvios, tendo 

organizado “em armazéns reuniões de setenta e oitenta pessoas da classe conserveira, 

corticeira e pescadores”648. Os jovens mudistas realizavam pequenas reuniões, 

frequentemente no campo, e confraternizavam em jogos e comidas campestres, trocando 

“ideias e pontos de vista sobre as precárias condições de vida da nossa juventude e sobre o 

momento político nacional”649. Houve reuniões do foro organizativo em Silves, Portimão, 

Faro, Olhão e Lagos650. 

                                                                                                                                                                                
Desenvolveu grande actividade associativa e oposicionista, fazendo parte, várias vezes, dos corpos gerentes 
da “Sociedade Filarmónica Silvense”, da cooperativa operária “A Compensadora”, e do “Silves Futebol 
Clube”. Integrou o MUD e fez parte das comissões concelhias de apoio às candidaturas de Norton de Matos, 
de Arlindo Vicente e de Humberto Delgado. A pedido de João José Duarte, Joaquim Sequeira arranjou o rolo 
e as tintas necessárias para o copiógrafo que tinha vindo para Silves para o núcleo do MUDJ. Foi subscritor 
da Pró-Rotativa do República. Foi um persistente oposicionista que interveio em todas as campanhas e 
momentos oposicionistas, apesar de não ter actividade no PCP. Estava plenamente referenciado como 
elemento desafecto ao regime e sujeito a vigilância policial. Faleceu a 9 de Janeiro de 1976 em Silves. 
646 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
647 Exemplos desta situação foram os casos de Carlos Costa, Ângelo Veloso, Carlos Aboim Inglês, Aurélio 
Santos, Domingos Abrantes, Maria da Piedade Morgadinho, Ilídio Esteves, António Abreu (Pai), Areosa 
Feio, Hernâni Silva, João Honrado, Mário Soares e Salgado Zenha. 
648 Cf. Manuel da Silva, Ob. Cit., pp. 32 e 33, e  José Tengarrinha, «Os caminhos da unidade democrática 
contra o Estado Novo», in Revista de História das Ideias, Do Estado Novo ao 25 de Abril, n.º 16, Instituto de 
História e Teoria das Ideias, Faculdade de Letras, Coimbra, 1994, p. 389, nota 3. 
649 Cf. Francisco Guerreiro, Ob. Cit., fl. 11 v.. 
650 Entrevistas a Joaquim do Nascimento Ventura, a José Saturnino Guerreiro e a Manuel Rodrigues Madeira. 
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A Presidente da extinta Associação das Costureiras silvenses, Maria das Dores 

Passarinho (a Bia Passarinho), teve um destacado papel na organização feminina e na 

divulgação do movimento junto das jovens operárias e costureiras. 

Em 1947, no âmbito da Semana da Juventude, de 21 a 28 de Março, desencadeada a 

nível internacional pela Federação Mundial da Juventude Democrática, fizeram-se 

múltiplas iniciativas, nomeadamente passeios, excursões, confraternizações e exposições 

de arte, que se estenderam pela Margem Sul, Sintra, Lisboa, Coimbra e Porto. Em Janeiro 

de 1947, a Comissão Distrital de Faro convidava as comissões concelhias do Algarve a 

estarem presentes num encontro em Faro “com dois amigos de Lisboa”651. No âmbito da 

organização e das actividades do movimento juvenil passaram pelo Algarve os comunistas 

Areosa Feio e Carlos Brito652. Júlio Pomar fez um magnífico postal, alusivo à celebração 

juvenil653. 

No Algarve, em resposta ao apelo da Comissão Central654, ficou decidida a 

realização de uma jornada regional de jovens. Os silvenses colaboraram na organização do 

evento.  

Joaquim do Nascimento Ventura participou em Faro numa reunião na “casa dos 

padeiros”655, onde estiveram presentes, entre outros, Júlio Pomar e Maria Fernanda Silva. 

Estava em curso a preparação do encontro regional de jovens. Na sua organização e 

preparação os elementos do MUD Juvenil de Olhão tiveram preponderância. 

Joaquim do Nascimento Ventura encontrava-se na altura a cumprir o serviço militar 

em Lagos656, onde também colaborou na organização do MUDJ. Em Silves, preparou-se 

no maior segredo uma reunião/convívio no Teatro Mascarenhas Gregório. Num domingo, 

os assistentes entraram pela casa de Joaquim do Nascimento Ventura, que se situava nas 

traseiras do teatro, montaram as mesas no palco e a reunião de preparação do encontro 

regional decorreu com as portas fechadas e trancadas. Participaram aproximadamente vinte 

jovens. Vieram os representantes da organização a nível distrital: Maria das Dores 

                                                           
651 Cf. AFMS, Carta da Comissão Distrital do Algarve do MUDJ, de 10 de Janeiro de 1947. 
652 Entrevista a Manuel Rodrigues Madeira. 
653 Cf. PCP, 60 anos de luta ao serviço do povo e da pátria, 1921-1981, Edições Avante, Lisboa, 1981, p. 72. 
654 AP de João Ventura Duarte, Circular n.º 10 do Comissão Central do MUDJ, de 10 de Fevereiro de 1947. 
655 A casa situava-se no Alto de Rodes na estrada para S. Brás. Aí morava a família Brito Vargas que viera do 
Alentejo e se radicara em Faro com uma padaria. 
656 Houve também um grupo de militares de Lagos que foi a Bela Mandil. 
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Medeiros, Galamba da Rocha, Ivo Madeira, António Ramos Rosa e outros elementos de 

Lagos e Portimão657. 

A Comissão Distrital do Algarve do MUDJ solicitou às autoridades a realização do 

encontro juvenil, o que foi indeferido, mas “resolveu fazer assim mesmo a grande reunião 

(…) pese a proibição oficial”658. Decidiram fazê-lo na mata de Bela Mandil, pelo que 

pediram autorização ao proprietário659, o Dr. Justino Bívar, que acedeu, convencido que 

era para um acampamento de jovens escuteiros algarvios660. 

As canções de Lopes Graça começaram a ser ensaiadas na casa de Aquilino das 

Dores Mourinho661. No dia 23 de Março de 1947, Maria da Glória Calixto, José Luís 

Cabrita, Ivone Matias, Deolinda Vitoriano, Ilda Varela, Teresa Varela, Regina Ventura 

Duarte, António de Jesus Sena, Mateus da Silva Gregório, Joaquim do Nascimento 

Ventura, Engrácia Alberto, Maria Amália Hipólito, José Guerreiro, Lúcio Sovela, Salvador 

Mourinho e José Simões, conhecido por José Botica, bem como muitos outros jovens de 

Messines partiram, “nesse dia inesquecível”662, rumo ao encontro juvenil em Bela Mandil 

no concelho de Olhão. Foi muita gente de Silves a Bela Mandil, nomeadamente todas as 

costureiras do alfaiate Arnaldo Branco663. 

O encontro realizou-se numa mata de eucaliptos, para onde convergiram “mais de 

mil jovens”664 de todo o Algarve. Munidos de instrumentos musicais, os jovens estavam 

entusiasmados e “ansiosos por confraternizarem e participarem na discussão dos seus 

problemas específicos e de darem expressão às suas tendências culturais e artísticas”665, 

além de “garantir a PAZ em todo o mundo, através da cooperação e da amizade”666. Desde 

as primeiras horas da manhã, começaram a chegar em pequenos grupos ou 

                                                           
657 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
658 Cf. Francisco Guerreiro, Ob. Cit., fl. 12. 
659 Idem, Ibidem, fl. 12 v.. 
660 Cf. Terra Ruiva, n.º 78, Abril de 2007, p. 17, «1947-Bela Mandil-2007» (artigo de Teodomiro Neto). 
661 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
662 Cf. Francisco Guerreiro, Ob. Cit., fl. 12 v.. 
663 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
664 Cf. O Olhanense, 15 de Abril de 2003, p. 9, «A Juventude e a Jornada de Bela Mandil (Olhão) em 1947» 
(artigo de Joaquim Carlos Silvestre). 
665 Ibidem. 
666 Cf. Suplemento ao Boletim n.º 3 da Comissão de Distrital de Faro do MUDJ, «A Juventude em Luta pelo 
seu Futuro», Março 1947. 
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individualmente, rapazes e raparigas de várias localidades do Algarve, uns de camioneta, 

outros de comboio, outros de bicicleta e muitos a pé667.  

A Joaquim Carlos Silvestre, membro da Comissão Concelhia de Olhão, coube a 

tarefa de ficar na estação do caminhos-de-ferro a indicar onde ficava Bela Mandil aos que 

vinham de fora668. 

Os jovens fizeram rodas e cantaram a plenos pulmões as canções de Lopes Graça. 

No almoço partilhado pelos jovens, sentados na relva em forma de uma circunferência 

enorme, fizeram-se recitais e danças.  

No início da “sessão informativa e de propaganda” foi tocado e cantado o Hino 

Nacional, seguido do hino do movimento, a heróica Jornada669. António Ramos Rosa leu o 

discurso de abertura da assembleia juvenil. Seguiram-se os discursos dos dirigentes juvenis 

transmitidos por altifalantes. Ao microfone, um jovem leu à multidão uma mensagem: 

 
“A uns será preciso arrancá-los à taberna e dizer-lhes que a juventude não está nas 
tabernas, mas na cultura e no ar livre; a outros, sacudi-los pelos ombros e gritar-lhes a sua 
parvoíce, porque a vida não se pode resumir às futilidades de namoricos, bailes e de falas 
bonitas, aqueles que desperdiçam a vida nos cafés e na batota, tirá-los o seu marasmo e 
mergulhá-los num banho de alegria e de consciência que só pode ser forjada na juventude, 
nos jogos sadios ao ar livre, nos acampamentos, ao contacto vivificante da natureza e dos 
companheiros” 670. 
 
Subitamente, os jovens foram surpreendidos pela chegada de uma brigada da PSP 

de Olhão. “A Polícia dirigiu-se ao local do microfone, pedindo aos responsáveis que 

dissolvessem a assembleia, visto não estarem autorizados para a efectuarem”671. A 

intimação por ordem do Comando da Polícia de Faro era para se retirarem imediatamente 

da mata. A princípio, houve protestos, gritos e indignação por parte dos jovens que 

resolveram continuar a reunião. No meio da confusão que se gerou, os elementos das 

                                                           
667 Cf. Francisco Guerreiro, Ob. Cit., fl. 12 v.. 
668 Entrevista a Joaquim Carlos Silvestre. 
669 Cf. Manuel Madeira, «Encontros com António Ramos Rosa», in Paula Coutinho Mendes (dir.), Ob. Cit., 
p. 94. 
670 Cf. Suplemento ao Boletim n.º 3 da Comissão de Distrital de Faro do MUDJ, «A Juventude em Luta pelo 
seu Futuro», Março 1947. 
671Cf. Francisco Guerreiro, Ob. Cit., fls. 13 e 14.  
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forças policiais tentaram deter alguns dirigentes do MUD Juvenil, mas imediatamente se 

viram rodeados pela multidão que gritava: “Unidos! Unidos!”672  

Temendo o que dali poderia resultar, os agentes da Polícia foram forçados a soltá-

los. Mas a Polícia identificou os organizadores, Maria das Dores Medeiros, Galamba da 

Rocha, Duarte Infante e António Ramos Rosa, entre outros, ignorando os argumentos dos 

organizadores sobre a legalidade e espírito pacifista do encontro. Perante a medida 

arbitrária da autoridade, os delegados concelhios do MUDJ presentes reuniram-se e 

decidiram obedecer às exigências da autoridade, decidindo, contudo, “que se fizesse um 

protesto, pelas vias legais a quem de direito”673. No entanto, António Ramos Rosa 

conseguiu ainda, perante o clamor insistente da assistência, o acordo da autoridade policial 

para “proferir o discurso de encerramento do Encontro, com uma corajosa e vibrante 

exortação de confiança no futuro, tendo sido vigorosamente aplaudido”674.  
José Luís Cabrita levara, em nome da juventude silvense, uns versos de José 

Jacinto675, que acabaram por não ser lidos devido à intervenção policial. 

Enquanto desmontavam os microfones e principiavam a abandonar o campo, como 

sinal de protesto, os jovens cantaram o Hino Nacional “que uma das autoridades mandou 

suspender a título que eram proibidas cantigas!”676. Chegou nessa altura ao local o 

Comandante Distrital da PSP, o Capitão Cavaco, acompanhado do Chefe do Posto de Faro 

e de algumas praças da mesma Polícia, “bem como de alguns elementos da Polícia 

Política” 677, ficando os jovens “cercados por praças da GNR munidas de metralhadoras e 

                                                           
672 Entrevista a Manuel Rodrigues Madeira. 
 
673 Cf. Suplemento ao Boletim n.º 3 da Comissão de Distrital de Faro do MUDJ, «A Juventude em Luta pelo 
seu Futuro», Março 1947. 
674 Entrevista a Manuel Rodrigues Madeira. 
675 José Jacinto, filho de João Jacinto e de Tália de Jesus, nasceu a 18 de Março de 1889, em Silves. Foi um 
assíduo colaborador do Voz do Sul, no qual tem inúmeros poemas publicados. Outros foram censurados. 
Casou-se com Maria das Dores Passarinho, a 29 de Junho de 1931. Foi funcionário dos Serviços 
Municipalizados de Silves. Foi opositor a Salazar, tendo apoiado os movimentos democráticos. Fez um 
poema para ser lido em Bela Mandil. Era um homem muito conhecido na cidade pela sua bondade e 
generosidade para com os mais necessitados. Faleceu em Silves, a 14 de Julho de 1975, deixando uma vasta 
obra poética que continua inédita. 
676 Entrevista a Joaquim Carlos Silvestre. 
677 Cf. Suplemento ao Boletim n.º 3 da Comissão de Distrital de Faro do MUDJ, «A Juventude em Luta pelo 
seu Futuro», Março 1947. 
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de espingardas de baioneta calada!!!”678 O Capitão Cavaco ordenou a imediata dispersão 

dos jovens, afirmando que não queria mais cantigas679. Houve pequenas escaramuças, 

gestos e palavras azedas entre a Polícia e alguns jovens. Os dirigentes juvenis pediram 

calma, bem como o próprio Capitão Cavaco, perante a multidão que gritava em uníssono: 

“Todos, um; Todos, um!”680. 

Devido ao elevadíssimo número de assistentes, o pelotão da GNR, com capacetes 

de ferro, dividiu-se em duas alas, pelos lados direito e esquerdo do fluxo de jovens, 

controlando-o e empurrando-o pelo caminho de terra batida que dava acesso à estrada 

nacional 125, flectindo aí à esquerda no sentido do sítio das Quatro Estradas e seguindo 

pela Rua 18 de Junho em direcção à ponte do caminho-de-ferro. Na estrada estavam 

dezenas de carros da Polícia e vários carros blindados. Divididos em dois grupos, o “grupo 

da frente, verificando que estava separado [do grupo] da retaguarda, tentando juntar-se-lhe, 

foi atacado, primeiro, à coronhada, depois à baioneta”681. A passagem dos jovens para o 

outro lado da ponte levá-los-ia à Avenida da República, artéria muito movimentada na vila 

de Olhão. 

Daí, e antes que a situação piorasse, a GNR quis dispersar a coluna de jovens e fez 

uso das espingardas, disparando “sobre as cabeças dos involuntários manifestantes, tiros de 

espingarda e rajadas de metralhadora”682. 

Com os tiros os jovens dispersaram. Uns conseguiram passar para o outro lado da 

ponte, outros fugiram para a estação do caminho-de-ferro e outros retrocederam no sentido 

das Quatro Estradas683, mas um núcleo compacto manteve-se unido a ver os cavalos da 

GNR a vigiar a Avenida. Um carroceiro de Olhão, que por ali passava no seu “carro de 

besta”, viu voar o seu chapéu, que ficou perfurado por uma bala perdida. Durante algum 

tempo, o chapéu andou de mão em mão como prova de que nem todos os tiros tinham sido 

                                                           
678 Ibidem. 
679 Cf. Francisco Guerreiro, Ob. Cit., fl. 14. 
680 Idem, Ibidem. 
681 Cf. Suplemento ao Boletim n.º 3 da Comissão de Distrital de Faro do MUDJ, «A Juventude em Luta pelo 
seu Futuro», Março 1947. 
682 Ibidem. 
683 Cf. Francisco Guerreiro, Ob. Cit., fl. 14. 
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disparados para o ar684. As fotos, ainda inéditas, de Duarte Infante mostram-nos a 

celebração da juventude algarvia em Bela Mandil e a sua retirada685. 

A Comissão Distrital do MUDJ reagiu imediatamente à repressão. Emitiu um 

suplemento ao seu Boletim, no qual denunciou a repressão policial injustificada. 

Perguntava: “Quem poderia ver naquele milhar de jovens, dançando em três rodas 

concêntricas e de mãos dadas – mais do que um hino emocionante da juventude que se 

estava realizando através da cooperação e da amizade?” 686. E respondia: “Só o MEDO! Só 

uma mania furiosa e persistente de perseguição. Só uma mentalidade empenhada em ver 

fantasmas em toda a parte!”687 

Para proteger os elementos identificados pela Polícia em Bela Mandil, a Comissão 

Distrital tomou previdências. A Comissão Concelhia de Silves recebeu as instruções de 

procedimento688: “(…) como o amigo Ventura deu o nome à polícia, deve este desde já 

procurar um advogado de confiança para lhe passar procuração. Caso não haja essa pessoa 

em Silves pode passar a procuração para o advogado Júlio Filipe Almeida Carrapato”689. 

Relativamente à conferência agendada para o dia 27 de Abril em Silves, a Comissão 

Distrital considerava que se as condições fossem favoráveis deveria “a mesma realizar-se”, 

pois o programa da «Semana da Juventude» não deveria terminar690. 

A verdade é que o regime tinha fortes razões para estar preocupado com o êxito do 

MUDJ, que atraía grande número de jovens de diferentes grupos sociais. Estudantes e 

                                                           
684 Entrevista a Duarte do Nascimento Infante. 
685 Vide Anexo IV – «Encontro do MUDJ – Bela Mandil». 
686 Cf. Suplemento ao Boletim n.º 3 da Comissão de Distrital de Faro do MUDJ, «A Juventude em Luta pelo 
seu Futuro», Março 1947. Este suplemento foi também publicado pela Comissão Central do MUDJ em 
Lisboa. 
687 Ibidem. 
688 A Comissão Distrital de Faro indicava “Alguns dados para a defesa”: “Não dar números correctos de 
aderentes (dar sempre para mais do que para menos); não é necessário fornecer os nomes dos membros da 
Comissão Concelhia; não conhece a actividade nos outros concelhos; não tem ideias fixas e concretas sobre a 
organização do movimento, porquanto está em organização; está em comunicação com a Comissão Distrital 
por intermédio dos amigos António Rosa e António Galamba da Rocha (únicos nomes a fornecer da 
Comissão Distrital); o passeio a Olhão era um piquenique e não uma manifestação política; obedecemos à 
autoridade retirando-nos do campo, quando para isso fomos convidados pelo chefe da Polícia de Olhão. No 
caso de ser detido, pedir a sua transição para juízo no prazo de 48 horas, onde os interrogatórios serão feitos 
na presença do seu procurador; pedir sempre a presença de um procurador às autoridades”. Cf. IAN-TT, 
PIDE/DGS, Proc. 198/47, NT 4915, fls. 17 e 18, Carta da Comissão Distrital de Faro à Comissão Concelhia 
de Silves, de 24 de Março de 1947. 
689 Ibidem, fl. 17. 
690 Ibidem, fl. 18. 



 321 

jovens trabalhadores reuniam-se às centenas em comícios ilegais realizados ao ar livre em 

pinhais ou locais isolados por todo o país. A irreverência juvenil pedia medidas drásticas, 

pelo que a repressão se fez sentir sobre os mais destacados líderes mudistas nacionais e 

regionais. “Para salvar as aparências, os governantes não efectuaram prisões nessa altura, 

mas pouco tempo depois começaram uma série de detenções de jovens no Algarve e 

noutros pontos do país”691. Em Olhão, José Lopes de Brito foi preso quando distribuía na 

rua panfletos referentes aos acontecimentos em Bela Mandil. Raul Veríssimo, que estava 

no café Danúbio, ao ver a prisão deste, interveio solidariamente e também foi preso692. 

A Comissão Distrital apresentou-se na PIDE a pedir autorização para visitar os 

presos. Mas as autoridades responderam com mais prisões. Em Vila Real de St.º António, 

o jovem Manuel Calvinho foi preso quando recolhia assinaturas pela libertação dos dois 

detidos693. 

Perante a repressão policial, no dia 13 de Abril teve lugar uma reunião da Comissão 

Distrital do MUDJ, numa quinta próxima da Conceição de Tavira, tendo comparecido 

elementos de Faro, de Olhão, de Vila Real de St.º António, de Tavira, de Lagos e de 

Silves694. Nessa reunião ficou decidido “que as comissões concelhias oficiassem aos Vice-

presidentes das Câmaras Municipais a existência legal do MUDJ dentro dos respectivos 

concelhos em virtude das repressões policiais que têm sido alvo”695. 

Manuel Madeira, em Olhão, e Galamba da Rocha, em Faro, foram presos a 17 de 

Abril696. Seguiram-se as prisões de Eduardo Vilhena, de Maria das Dores Medeiros, de 

                                                           
691 Cf. Francisco Guerreiro, Ob. Cit., fl. 16. 
692 Cf. O Olhanense, 15 de Abril de 2003, p. 9, «A Juventude e a Jornada de Bela Mandil (Olhão) em 1947» 
(artigo de Joaquim Carlos Silvestre).  
693 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 198/47, NT 4915, fl. 15, Carta da Comissão Concelhia do MUDJ de 
VRSA ao Chefe do PV da PIDE de VRSA, de 14 de Abril de 1947. 
694 De Faro, António Galamba da Rocha, Ramos Rosa e Loreno Bernardo; de Vila Real de St.º António, 
Maria das Dores Medeiros, António Ferreira e outro; de Olhão, Manuel Madeira; de Silves, Joaquim do 
Nascimento Ventura; de Tavira, Epifânio Soares Correia e Pedro do Nascimento Mestre; de Lagos, António 
Pedro Correia Vilar. 
695 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 198/47, NT 4915, fl. 7, «Auto de Perguntas» a António Galamba da 
Rocha, de 18 de Abril de 1947. 
696Ibidem. 
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António Vicente Campinas697, de Epifânio Soares Correia698 e de Isabel Couraça Rosa, “a 

Bebé”699. 

Em Outubro, foi a vez de António Ramos Rosa que conseguira escapar à razia 

policial, refugiando-se em Lisboa700. Alguns meses mais tarde, em Faro, Duarte Infante701 

foi preso. Todos eles foram levados para Caxias e, depois, alguns transitaram para o 

Aljube.  

A Comissão Central do MUDJ, em comunicados702, criticou os ataques publicados 

no Diário da Manhã, denunciando as prisões de membros do MUD e do MUDJ por todo o 

país e as demissões de Mário de Azevedo Gomes e de Bento de Jesus Caraça, bem como a 

organização da “Semana da Juventude”. A Comissão Distrital secundava o protesto:  

 
“Enquanto tivermos um sopro de vida, em casa, na rua, no barulho, no café, no clube ou 
associação, nos locais de trabalho, havemos de protestar contra o arbítrio, contra a 
violência, contra o terror que desencadearam sobre os nossos amigos e sobre o nosso 
movimento. (…) Não somos desordeiros, nem assassinos, nem gatunos. Porque nos negam 
o que a lei àqueles facultam”703. 
 
Em reunião da Comissão Distrital, a 8 de Junho, foi enviada uma mensagem aos 

dirigentes presos704. Entre estes encontravam-se quinze jovens algarvios705, dos quais 

Maria das Dores Medeiros era a mais destacada dirigente feminina. 

                                                           
697 Cf. Presos Políticos no Regime Fascista, Ob. Cit., Vol. IV, 1946-1948, pp. 198, 319 e 320. 
698 Entrevista a Epifânio Soares Correia. 
699 Cf. Presos Políticos no Regime Fascista, Ob. Cit., Vol. IV, 1946-1948, p. 242. 
700 Entrevista a Manuel Rodrigues Madeira. 
701 Duarte do Nascimento Infante, filho de Duarte Alves de Jesus Infante e de Márcia do Nascimento Infante, 
nasceu a 26 de Janeiro de 1927, em Faro. Aí fez a instrução primária e o Curso Comercial. Pelos 14 anos, 
começou a trabalhar na Livraria Silva, que era de um tio seu que posteriormente o promoveu a sócio. Aí 
ficou até aos 65 anos, idade em que se reformou. Recebeu as influências políticas de seu pai, um republicano, 
pelo que em sua casa se falava do MUD e se ouvia a BBC. Esteve presente no encontro de jovens de Bela 
Mandil. Foi preso a 25 de Novembro de 1947, em Faro, a pretexto de que tinha exposta na montra da livraria 
a Seara Nova com a fotografia de Norton de Matos. Esteve preso no Aljube com o Dr. João Soares. Foi 
libertado antes do Natal devido às diligências de um familiar influente, o dono dos móveis Olaio. Fez parte 
da II Comissão Distrital do MUDJ de Faro com João de Brito Vargas. Reproduzia comunicados em 
copiadores e distribuía-os. Participou nas campanhas de Norton de Matos e de Humberto Delgado em Faro. 
Foi amigo íntimo de João da Silva Nobre e de Júlio Almeida Carrapato. A PIDE era uma visita constante na 
livraria, mas não voltou a ser preso. Foi simpatizante de CDE nos anos 60. Vive actualmente em Faro.   
702 Cf. AFMS, Documentos – MUDJ, Órgãos Centrais, Comissão Central do MUD Juvenil, Comunicado 
«Manifesto à Juventude», 31 de Março de 1947 e «Manifesto dos Estudantes ao Povo Português», Abril de 
1947. 
703 Cf. Comissão Distrital de Faro do MUDJ, Boletim n.º 4, Abril de 1947, pp. 1 e 2, «Potestaremos sempre». 
704 Ibidem, Boletim n.º 5, Maio/Junho de 1947, p. 2, «Mensagem aos presos». 
705 Ibidem. 
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A repressão exercida em Bela Mandil originou a apresentação de um protesto ao 

Bispo do Algarve. Em defesa dos jovens mudistas, alegou-se que Cristo não fora neutro 

“entre a vítima e o agressor, entre a justiça e a injustiça”706. Que se saiba, o Bispo do 

Algarve manteve-se silencioso. 

“Não tendo havido protestos por estas prisões da parte do MUD Adulto, e ainda 

pela pouca actividade do mesmo movimento” 707, Joaquim Pires Jorge deslocou-se a Faro 

para falar com Domingos Martins Boronha, representante do PCP na Comissão Distrital do 

MUD, “criticando-lhe a falta de actividade (…) por desleixo”708. 

A jornada de Bela Mandil ficou gravada na História mais pela intervenção das 

autoridades do que pelo eco que o ajuntamento de jovens poderia ter tido se tudo tivesse 

corrido com normalidade. O que a ditadura pretendeu reduzir ao silêncio e sem 

importância pública, tornou-se “conhecido por muita gente, até no estrangeiro”709. A 

notícia deste acontecimento chegou à Rádio Moscovo710. 

A organização do MUDJ por toda a província continuou, nos seus comunicados e 

manifestos711, a apelar à libertação de todos os presos políticos, à extinção do Campo do 

Tarrafal e a exigir eleições livres, liberdade e democracia712. 

As autoridades silvenses andavam deveras preocupadas com o crescente 

movimento juvenil, pelo que colaborava activamente na recolha de informações para a 

Polícia política. A PIDE elaborou uma listagem dos «Elementos preponderantes do MUD 

Juvenil em Silves», onde constavam Mateus da Silva Gregório, João José Duarte, António 

do Carmo Lourenço, Delecier Vieira Gomes, Salvador Mourinho, Constantino Jesus 

Azevedo, Manuel Avelino, Maria da Glória Ventura Duarte e Ilda Aleixo713. 

                                                           
706 Apud. Maria Isabel Mercês de Melo de Alarcão Silva, Ob. Cit., p. 180, nota 102, «Carta ao Bispo do 
Algarve sobre as perseguições ao MUDJ», [s.l.], Abril de 1947. 
707 Cf. IAN-TT, TBH, 2º Juízo Tribunal, Proc. 128/48, 1º Vol., cx. 229, fl. 214 v., «Auto de Perguntas» a 
Domingos Martins Boronha, de 23 de Junho de 1948. 
708 Ibidem. 
709 Cf. Francisco Guerreiro, Ob. Cit., fl. 15 v.. 
710 AP de Natércia Madeira, «Autobiografia do Pai», [Texto policopiado], p. 31. 
711 Cf. AFMS, Comissão Distrital de Faro do MUDJ, «II Manifesto à Juventude Democrática Algarvia», de 7 
de Agosto de 1947. 
712 Ibidem, Boletim n.º 4, Abril de 1947, p. 2. 
713 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC SR 1650/49 UI 2650, Maria da Glória Ventura Duarte e Sidónio Nunes 
Pacheco, fl. 66, «Elementos preponderantes do MUD Juvenil em Silves», Informação do agente Corte Real, 
de 9 de Setembro de 1947. É interessante verificar nesta listagem a inclusão de elementos da oposição 
silvense que não pertenciam ao grupo juvenil, mas que seriam os seus mentores. 
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A presença na cidade dos elementos do núcleo de Olhão era notada pela PIDE. A 

Ramos Rosa e a Manuel Madeira tinham-se juntado José Júlio Veríssimo de Sousa 

Fradinho714, Vitoriano Rosa715 e Joaquim Carlos Silvestre716, que tinham iniciado a sua 

                                                           
714 José Júlio Veríssimo de Sousa Fradinho, filho de José Teodorico Fradinho e de Elvira Mateus Veríssimo 
de Sousa, nasceu em Olhão, a 18 de Junho de 1932. Militou no MUDJ. Foi aluno de Raul Veríssimo. No 
âmbito das suas actividades foi detido em Silves, a 18 de Abril de 1948, com Manuel Madeira e, em 1950, 
em Portimão, por ocasião da trasladação dos restos mortais de Teixeira Gomes. Em meados dos anos 50, 
emigrou com os pais para a Argentina, seguindo poucos anos depois para o Brasil. Aí, actuou politicamente 
no núcleo de portugueses reunidos à volta do jornal Portugal Democrático. Colaborou na distribuição de 
propaganda e destacou-se na luta pela libertação dos presos políticos espanhóis e portugueses. Enviava 
regularmente o jornal Portugal Democrático para Portugal. Vive actualmente no Rio de Janeiro. 
715 Vitoriano Maria Rosa, filho de António Raminhos e de Joaquina Rosa, nasceu a 15 de Janeiro de 1932, 
em Olhão. Foi guarda-livros na fábrica de conservas Ramirez nessa cidade. Militou no MUDJ e acompanhou 
o núcleo olhanense na organização do movimento juvenil. Cedo interessou-se pelo jornalismo, tendo sido 
colaborador do Voz do Sul entre 1947-1950. Integrou o grupo de jovens fundadores do jornal O Jovem, de 
Olhão, que foi suspenso pelas autoridades. Foi detido em Silves, a 18 de Abril de 1948, com outros, tendo 
sido libertado nesse mesmo dia. Voltou a ser preso, em 1950, em Portimão, por ocasião da trasladação dos 
restos mortais de Teixeira Gomes. Colaborou nos “Movimentos pela Paz”, tendo sido novamente detido em 
Fevereiro de 1952, com outros, por ter assinado uma exposição dirigida ao Ministro do Interior, reclamando a 
libertação de vários presos políticos. A sua colaboração jornalística e editorial é vastíssima, tendo conhecido 
pessoalmente e feito amizade com os maiores intelectuais algarvios: Manuel Cabanas, Julião Quintinha, 
António Simões Júnior, Assis Esperança, Vicente Campinas, Mário Lyster Franco, António Ramos Rosa e 
Manuel Madeira, entre muitos outros. Tendo sido despedido em consequência da sua prisão, foi para Lisboa. 
Aí conheceu Maria Machado. Estava com ela na Cooperativa dos Trabalhadores de Portugal quando a PIDE 
entrou e um dos agentes lhe apontou uma pistola à barriga. “António Maria” é um dos seus pseudónimos 
literários. Em Lisboa, distinguiu-se no plano editorial. Foi Director de vinte revistas de Banda Desenhada e 
chefe de redacção da revista Plateia. Teve a representação de várias revistas estrangeiras. Em 1968, publicou, 
no anonimato (para não entrar em conflito com os gerentes da Agência Portuguesa de Revistas onde 
trabalhava), a revista Algarve Ilustrado, com os nomes de Joaquim Carlos Silvestre e Nuno Cabeçadas, como 
redactores principais. Fez parte dos corpos gerentes da Casa do Algarve, tendo colaborado em conferências 
sobre o Algarve, do qual se tornou um estudioso, e sobre os mais destacados algarvios. Foi editor, 
maquetista, argumentista, realizador de Cinema, encenador e organizador de espectáculos e festivais. Este 
cinéfilo de primeira gema tem uma obra vasta na sétima arte. Depois do 25 de Abril, fundou a Revista do 
Povo. Em 1979, foi fundador e redactor do Correio da Manhã. Entrevistou António Neves Anacleto, 
Francisco Ferreira (o Chico da CUF), Júlio Fogaça, Álvaro Cunhal, entre muitos outros. Foi fundador e Vice-
presidente da RTI (Rádio Televisão Independente), um projecto que ambicionava ameaçar o monopólio da 
RTP. Possui uma valiosíssima biblioteca e arquivo particular, resultante da sua entrega e de um labor 
incansável dedicado ao Algarve, à sua História, à sua cultura e às suas gentes. Participou regularmente nos 
Congressos do Algarve, promovidos pelo Racal Clube de Silves. Uma das vezes apresentou uma tese com o 
pseudónimo “Manuela Mourão”. Tem uma vasta obra de traduções e adaptações para cinema. É autor dos 
títulos: Dossier PIDE, As mentiras de Marcelo Caetano, O moderno cinema americano e Dossier RTI. Era 
ele o “Repórter Sombra”, e não Mário Castrim, como pensava o Inspector da PIDE Fernando Gouveia. Vive 
actualmente em St.º António da Caparica. 
716Joaquim Carlos Silvestre, filho de José Francisco Silvestre e de Dolores da Conceição, nasceu a 6 de 
Setembro de 1929, em Olhão. Seu pai era sapateiro, sendo conhecido por “Pardal”, pelo que Joaquim Carlos 
era conhecido por “Pardalito”. Fez a Instrução Primária, em Olhão, onde ficou até 1966. Desde muito jovem, 
conviveu assiduamente com António Simões Júnior, que foi o seu “Mestre”. Aderiu ao MUD Juvenil e 
participou no encontro de Bela Mandil. Foi fundador de O Jovem, de Olhão. Em 1947, iniciou a sua 
colaboração no Voz do Sul. Foi nesse jornal que publicou os primeiros poemas. Em 1949, apoiou o General 
Norton de Matos e, em 1951, Ruy Luís Gomes à Presidência da República. Esteve presente na reunião 
efectuada na residência do Dr. João Augusto Saias, em 1951, aquando da visita de Ruy Luís Gomes a Olhão, 
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colaboração no Voz do Sul. Os encontros visavam em especial a distribuição de 

propaganda e a orientação para as inscrições a fazer nas paredes à entrada das fábricas ou 

onde as palavras de ordem fossem bem vísiveis717. Josefa Guerreiro, empregada na 

Farmácia Duarte, fornecia aos elementos do MUD Juvenil silvense o nitrato de prata 

existente no laboratório da farmácia para escreverem nas paredes. As inscrições à noite não 

se viam, mas com a luz do dia os dizeres ficavam bem visíveis. Não havia tinta que os 

tirassem, o que obrigava as autoridades a mandar picar as paredes. António Jesus Sena 

colaborava activamente nesta actividade. Numa dessas vezes, as inscrições ficaram visíveis 

mesmo de noite, devido à iluminação de uma procissão que regressava à Sé. As reuniões 

tinham também um lado lúdico. Cantavam e a poesia corria718. 

O Presidente da CM de Silves, Salvador Gomes Vilarinho, enviara ao Governador 

Civil de Faro mais um ofício, dando a conhecer as actividades de Mateus Gregório e de sua 

mulher, Regina Ventura Duarte, bem como as ligações destes aos elementos de Olhão. O 

casal, no sítio da Cumeada, recebia “por dias e amiúde em sua casa elementos estranhos e 

suspeitos”719 e tinha certamente “concorrido de «forma efectiva» para as manifestações 

                                                                                                                                                                                
no âmbito do Movimento Nacional Democrático. No rescaldo da Assembleia-Geral da Nato, em 1952, voltou 
a ser preso, por ter encabeçado um abaixo-assinado que recolheu assinaturas em Olhão pela libertação dos 
presos políticos, e foi levado para o Aljube e, depois, para Caxias, onde permaneceu cerca de três meses, 
tendo perdido o seu emprego na Rodoviária. Foi apoiante de Arlindo Vicente e, depois, de Humberto 
Delgado. Foi amigo de Raul Veríssimo e de Manuel Cabanas. Teve grande actividade associativa. Em 1955, 
foi sócio-fundador da Biblioteca da Secção Cultural do Clube Desportivo “Os Olhanenses” e, no ano 
seguinte, do Cineclube Olhanense. Pelo seu interesse e trabalho em prol do Cinema foi delegado aos 
Congressos dos Cineclubes na Figueira da Foz, Santarém e Lisboa. Em Novembro de 1959, o SNI não 
sancionou o seu nome para a Direcção do Cineclube Olhanense, pelo que oficialmente deixou de ter aí 
actividade. Colaborou ainda no Notícias do Algarve e na revista Plateia. Na Vértice, publicou uma secção: 
«Cartas da Argentina». Ainda nos anos 60, foi nomeado correspondente do jornal República, no qual 
trabalhou afincadamente na campanha para a nova Rotativa. A residir em Lisboa, na freguesia da Ajuda, 
onde era um desconhecido, conseguiu em 1969 inscrever-se, pela primeira vez, nos cadernos eleitorais. Em 
Lisboa, acabou o 5º ano. Depois do 25 de Abril, fez parte da Comissão de Recenseamento Eleitoral da Ajuda. 
Aderiu ao MDP/CDE, tendo militado activamente até à sua dissolução na Política XXI. Em 1978, participou 
no I Encontro dos Escritores Algarvios promovido pelo Grupo de Estudos Algarvios (GEA), em Lagos, onde 
apresentou a comunicação «O Direito à Cultura e a Luta Pela Liberdade no Algarve», que o GEA publicou 
na forma de caderno. Continua escrever esporadicamente no Jornal do Algarve e no Olhanense. Vive 
actualmente em Lisboa, mantendo contacto regular com o núcleo de olhanenses e algarvios do seu tempo do 
MUDJ: Manuel Madeira, Vitoriano Rosa, António Ramos Rosa e Nuno Cabeçadas. 
717 Entrevista a António de Jesus Sena. 
718 Entrevista a Manuel Rodrigues Madeira. 
719 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 940 SR, fl. 73, Confidencial 29/48-S.I.R., do PV da PIDE de Faro ao 
Director da PIDE, de 26 de Abril de 1948. 
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hostis desse meio operário”720. Reuniam em sua casa ou numa eira próxima com 

“indivíduos que os visitavam e eram tidos como elementos do partido comunista, entre eles 

um tal Manuel Rodrigues Madeira”721. Eram “visitados com frequência (…) [por] António 

Vítor Ramos Rosa”, que ali ia todos os domingos, “a pretexto do namoro com Ilda Aleixo, 

também conhecida como fazendo parte da oposição e empregada na farmácia de João José 

Duarte, elemento igualmente da oposição”722. O casal mantinha grande amizade com 

Julião Quintinha, outro “elemento da oposição” 723 que acompanhava sempre que este 

vinha a Silves. Junto às acusações seguiu uma lista com os elementos que mais se 

destacavam na oposição silvense724. 

A PIDE entrou em acção redobrando a vigilância em Silves. Os encontros de jovens 

silvenses com os elementos do núcleo de Olhão ou com outros delegados faziam-se aos 

domingos725. Os núcleos do MUDJ de Silves e de Messines combinavam encontros 

campestres, passeios e piqueniques, onde agrupavam muitos rapazes e raparigas. A Quinta 

de Mata Mouros e o Penedo Grande, perto de Messines, eram os locais preferidos pela sua 

localização isolada726. 

A 18 de Abril de 1948, para “uma reunião dos coordenadores do MUD Juvenil, 

com a fachada de um encontro campestre, com os jovens de Comissão Concelhia de 

Silves”727, Júlio Fradinho, António Ramos Rosa, Joaquim Carlos Silvestre, Vitoriano Rosa 

e Manuel Madeira foram para Silves. Na estação de caminho-de-ferro, Manuel Madeira 

reparou que um polícia, que tinha feito serviço em Olhão e que o conhecia, os seguia. 

Adivinhando o que se poderia passar, os cinco separaram-se. Já em Silves, Manuel 

Madeira encontrou um jovem que fora seu colega de tropa, pelo que ficaram a conversar. 

O polícia prendeu-os, perante a estupefacção do rapaz. A caminho do Posto da PSP, 

                                                           
720 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS,  SC SR 745/46 UI 2580, Regina Ventura Duarte, fl. 169, Relatório da Direcção 
Geral do Ensino Primário, de 23 de Fevereiro de 1953. 
721 Ibidem. 
722 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 940 SR, fl. 71, Conf. 31/48 SIR do PV da PIDE de Faro ao Director da 
PIDE, de 29 de Abril de 1948. 
723 Ibidem. 
724 Ibidem, fl. 72, Doc., 29 de Abril de 1948, «Lista dos Elementos da oposição de Silves que maior 
actividade exerce». 
725 AP de Manuel Rodrigues Madeira, Doc. da Comissão Distrital do Algarve do MUDJ, de 18 de Março de 
1948. 
726 Vide Anexo III – «Reunião do MUDJ, no Penedo Grande, S. Bartolomeu de Messines, 1947». 
727 Entrevista a Manuel Rodrigues Madeira. 
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Manuel Madeira desfez-se de alguns papéis, mas ficou com alguns selos do MUDJ. Ficou 

preso em Silves nas muralhas do castelo. Foi interrogado sobre o significado dos selos. Ao 

constatar a inocência do outro rapaz, a Polícia acabou por soltá-lo. Passadas umas horas, 

quando Manuel Madeira pensava que os seus companheiros tinham escapado, esses foram 

à Polícia saber o que se passava com ele e lá ficaram detidos. Finalmente libertaram-nos, à 

excepção de Júlio Fradinho e de Manuel Madeira728. Nos autos, os dois confessaram que 

tinham sido “simpatizantes do MUDJ”729, mas que, visto a organização ter sido dissolvida, 

não mantinham actividade política. Explicaram que as suas idas a Silves tinham “por móbil 

passear com várias raparigas com o fim amoroso”730 e que desconheciam “por completo os 

boatos que corriam naquela cidade acerca do desembarque de russos na costa algarvia”731.  

Na verdade, estes acontecimentos decorreram num clima de expectativa 

internacional em relação às eleições que se faziam na Itália732, pelo que lhes foi dito que a 

razão da sua prisão era que se “esperava um desembarque de russos na costa do 

Algarve”733. Depois de ouvidos, a PIDE entregou-os ao Governador Civil que lhes deu 

uma forte reprimenda e pô-los em liberdade a 24 de Abril de 1948. 

Continuaram, porém, sob vigilância. A PIDE testemunhava que o temor de Manuel 

Madeira não era nenhum, “pois no domingo seguinte, dia 25, voltou novamente a 

Silves”734. A Polícia ouvira dizer que se estava a combinar um encontro para o 1º de Maio 

e já destacara elementos para seguir a excursão, caso se efectuasse735. 

O núcleo da primeira geração do MUDJ local teve ainda, na década de 40, uma 

intervenção directa e preponderante na campanha eleitoral para a Presidência da República 

em apoio ao General Norton de Matos, como se verá adiante. 

                                                           
728 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 240/48, NT 4957, fl. 5, Relatório de 23 de Abril de 1948. 
729 Ibidem. 
730 Ibidem. 
731 Ibidem. 
732 As eleições em Itália a 18 de Abril de 1948 decorreram num clima de grande expectativa internacional. A 
nova Constituição Italiana entrara em vigor no início de 1948. Findara a «cooperação forçada» da coligação 
dos três principais Partidos italianos, a Democracia Cristã, o PCI e o PS. O PC italiano tinha grandes 
expectativas na vitória eleitoral, no entanto, os democratas cristãos obtiveram 48, 5%, os comunistas 31% e 
os socialistas 7,1%. 
733 Entrevistas a Manuel Rodrigues Madeira e a Joaquim Carlos Silvestre. 
734 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC SR 1650/49 UI 2650, Maria da Glória Ventura Duarte e Sidónio Nunes 
Pacheco, fl. 47, Conf. 31/48 SIR do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 29 de Abril de 1948.  
735 Ibidem. 
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1.4.2.1 - Manuel Rodrigues Madeira 

 
 

Manuel Rodrigues Madeira, filho de Diogo Cabrita e de Mariana Nunes Cabrita, 

nasceu em S. Bartolomeu de Messines, a 21 de Agosto de 1924. Aos quatro anos ficou 

órfão de pai, ficando juntamente com seu irmão mais novo a cargo da mãe que fazia 

trabalhos de costura. Muito cedo foi levado para Faro, com a família, e depois para Olhão, 

onde frequentou a escola primária e viveu até aos 25 anos. Interrompeu os estudos 

secundários por motivos económicos, pelo que começou a trabalhar. A sua formação 

cultural prosseguiu, pois continuou a estudar sozinho, tendo-se tornado num incansável 

devorador de livros736. Foi empregado no comércio e, em 1942, foi admitido como 

funcionário público do Ministério das Finanças na Tesouraria da Fazenda Pública de 

Olhão, na qualidade de auxiliar do tesoureiro. 

Tinha uma plêiade de amigos que se destacavam na oposição ao regime, 

nomeadamente Raul Veríssimo e António Simões Júnior, com quem se encontrava 

diariamente. Juntos ouviam, numa sala recôndita do “Café Avenida”, as transmissões da 

BBC sobre o andamento da guerra. De António Simões Júnior, Manuel Madeira recebeu a 

credencial para estar presente na reunião de formação do MUDJ no Algarve. A partir da 

fundação do núcleo distrital e da Comissão Concelhia de Olhão, Manuel Madeira foi um 

elemento primordial e inexcedível na difusão do movimento juvenil pela província, 

especialmente em Silves e em Messines de onde era natural. 

No âmbito das tarefas do MUDJ encontrou-se com Alexandre Castanheira, Carlos 

Brito e Areosa Feio, entre outros. Deslocava-se a Lisboa, onde reunia com a Comissão 

Central. Ele, António Ramos Rosa e Maria das Dores Medeiros, auxiliados pelo “Mestre” 

Raul Veríssimo, foram os mais destacados dirigentes algarvios do MUDJ. Manuel Madeira 

e os outros componentes da Comissão Concelhia olhanense fundaram e dirigiram o jornal 

Clamor. Colaborou com poesia e ensaio em publicações clandestinas de divulgação 

cultural737, no Algarve, nos anos 40, tendo-lhe ficado desses tempos o gosto pela escrita e 

pela poesia.  

                                                           
736 AP de Natércia Madeira, «Autobiografia do Pai», [Texto policopiado], p. 5. 
737 Entrevista a Vitoriano Rosa. 
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Após o encontro de Bela Mandil, do qual foi um dos principais organizadores, foi 

preso a 15 de Abril de 1947, em Olhão, tendo sido levado para Faro a 17 de Abril de 1947, 

onde declarou que o movimento de que fazia parte pretendia “apenas mais liberdade de 

acção na maneira de poder exprimir livremente as opiniões públicas quer faladas quer 

escritas”738. Afirmou ainda que “se houvesse eleições livres e fosse obrigado a votar, 

votaria pela oposição, mesmo sendo funcionário público, sujeitando-se às consequências”, 

pois pretendia “mais liberdade de acção para livremente exprimir as suas opiniões”739. 

Manuel Madeira foi levado para Caxias. Ouvido novamente pela PIDE, reafirmou 

ser o secretário da Comissão Concelhia de Olhão de um movimento juvenil “legal”, pois 

“as reuniões na Voz do Operário eram autorizadas pelo governo”740. Foi transferido para o 

Aljube a 8 de Junho de 1947. Aí passou pela primeira vez um mau bocado, baixando no 

dia seguinte à enfermaria daquele estabelecimento prisional. 

A PIDE propôs que, uma vez que Manuel Madeira e Galamba da Rocha se 

mostravam convencidos de que o MUD Juvenil era legal, lhes “fosse concedida liberdade 

condicional, isentos de fiança, sem prejuízo de melhor prova”741. Assim, saiu do Aljube 

com liberdade condicional a 24 de Junho de 1947.  

Recém libertado, voltou de imediato à actividade oposicionista dentro do 

movimento juvenil. Aos domingos, percorria as diversas cidades do Algarve para 

encontros com as várias comissões concelhias. As deslocações a Silves eram mais amiúde, 

devido à importância e tamanho do núcleo daquela cidade e aos bons meios de apoio 

existentes. Ia com Ramos Rosa, que na altura namorava com Ilda Varela, destacada 

militante local, e as reuniões sucediam-se. Como vimos, a sua presença e a de Ramos Rosa 

eram, desde há muito, notadas e sujeitas a vigilância policial. 

Assim, a 18 de Abril de 1948 foi preso em Silves, tendo sido levado para Faro com 

Júlio Fradinho. A PIDE notava a reincidência do jovem, uma vez que já tinha “estado 

preso por actividades do MUDJ”, tendo no acto da soltura “dado a sua palavra de honra, 

                                                           
738 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS Proc. 198/47, NT 4915, fl. 9, «Auto de Perguntas» a Manuel Rodrigues Madeira, 
de 18 de Abril de 1947. 
739 Ibidem, fl. 27, Relatório de 19 de Abril de 1947. 
740 Ibidem, fl. 39, «Auto de Perguntas» a Manuel Rodrigues Madeira, de 2 de Maio de 1947. 
741 Ibidem, fl. 50, Relatório de 18 de Junho de 1947. 
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que não voltaria a tomar parte na referida organização política”742. Entregue ao 

Governador Civil, que o avisou seriamente sobre a sua conduta, saiu em liberdade a 24 de 

Abril de 1948. De pouco lhe valeu o aviso, pois no domingo seguinte, Manuel Madeira 

estava novamente em Silves. 

Em consequência desta prisão, foi demitido do emprego e expulso da função 

pública por um Despacho do Ministro das Finanças, de 30 de Abril de 1948, “na sequência 

de ofício remetido pela PIDE, acusando-o de desenvolver «actividade clandestina e anti-

situacionista no denominado Movimento Democrático Juvenil»”743. Manuel Madeira foi 

então trabalhar para uma empresa que vendia equipamento para lagares de azeite em 

Olhão. 

Manuel Madeira acompanhou as eleições de Norton de Matos em Faro, fazendo 

parte da Comissão Distrital de apoio à candidatura do General744, na qual trabalhou com 

Almeida Carrapato, tendo a seu cargo o trabalho ligado aos jovens. Discursou no comício 

em Faro, aquando da visita de Norton de Matos745. Pertencia também à Comissão 

Concelhia de Olhão dessa candidatura746. 

O trabalho na organização do MUDJ aproximou-o cada vez mais do PCP747 e de 

Raul Veríssimo. Nos seus contactos destacavam-se João de Brito Vargas748 e Epifânio 

Soares Correia, elementos do movimento juvenil totalmente rendidos ao PCP. Nesse 

contexto, foi contactado por Salvador Pereira Amália, delegado do PCP no Algarve, que se 

lhe apresentou como delegado do MUDJ e que procurava saber “quais as possibilidades da 

reorganização do movimento em Tavira, Olhão e Faro”749 para que se constituíssem 

comissões. 

No âmbito das actividades do MUD Juvenil, trabalhou na preparação da 

                                                           
742 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 240/48, NT 4957, fl. 5, Relatório de 23 de Abril de 1948. 
743 AP de Manuel Rodrigues Pereira, Pedido de Certidão ao Director-Geral do Tesouro, de 29 de Abril de 
1998. 
744 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 10098-E/GT NT 1577 fl. 13, Dos Autos de Joaquim Carlos Silvestre, [s.d.] 
745 AP de Natércia Madeira, «Autobiografia do Pai», [Texto policopiado], p. 39. 
746 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 10098-E/GT NT 1577 fl. 13, Dos Autos de Joaquim Carlos Silvestre, 
[s.d.]. 
747 Ibidem, fl. 5, Dos Autos de Epifânio Soares Correia, [s.d.] 
748 João de Brito Vargas teve um papel fundamental na organização do MUDJ e do PCP em Faro, após 1948. 
Foi preso 3 vezes (1951, 1952 e 1958), pelo que esteve vários anos na prisão. Vide a sua biografia Um 
Democrata, Percurso de persistência e coragem, João Vargas, 1926-2005, Civis, Faro, 2005. 
749Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PC 142/51, NT  5059, fl. 48, Auto de 19 de Maio de 1951. 
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manifestação oposicionista para as exéquias de Manuel Teixeira Gomes que se realizou em 

Portimão a 18 de Outubro de 1950. Manuel Madeira recebeu de Lisboa os folhetos, em 

fac-simile, de propaganda à manifestação. Na véspera, procedeu à sua distribuição. 

Começou por Lagos e deu a volta ao Algarve, distribuindo os manifestos. A tarefa foi 

árdua, pelo que no dia seguinte não esteve presente na cerimónia fúnebre em Portimão. 

Manuel Madeira voltou a ser preso a 7 de Abril de 1951, em Olhão, tendo sido 

levado para Faro, seguidamente para Caxias, depois para o Aljube, regressando de novo a 

Caxias750. Perante o desconhecimento da Polícia da sua actividade na preparação da 

manifestação oposicionista nas exéquias de Teixeira Gomes, Manuel Madeira negou ter 

mantido actividade política desde a campanha eleitoral de Norton de Matos, por ter a sua 

mãe doente, e apesar do pedido de Salvador Amália751 e de o MUDJ ser um movimento 

“legal”752. Assim, voltou a sair em liberdade, mediante termo de identidade e residência, a 

4 de Julho de 1951.  

A empresa onde trabalhava mudou-se de Olhão para Vila Real de Santo António e 

Manuel Madeira acompanhou-a. Em finais de 1951 e 1952, o seu trabalho no MUDJ 

continuava, secundando as actividades do “Movimento pela Paz” organizado pelos 

estudantes em Lisboa, pelo que se reunia com José Manuel Tengarrinha753. Manuel 

Madeira organizou uma reclamação, com muitas assinaturas, dirigida ao Ministro do 

Interior, pedindo a libertação de Francisco Rodrigues Martins e protestando contra as 

ameaças feitas em Lisboa contra o estudante Modesto Inglês e contra as violências físicas 

exercidas sobre o estudante Sousa Martins754. 

O Ministro do Interior enviou a reclamação à PIDE que, de imediato, levou a cabo 

uma extensa repressão policial, prendendo os jovens subscritores755. 

A 15 de Fevereiro de 1952, Manuel Madeira foi preso em Vila Real de St.º 
                                                           
750Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, RGP 17457, Biografia Prisional de Manuel Rodrigues Madeira. 
751 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PC 142/51, NT 5059, fl. 48, «Auto de Perguntas» a Manuel Rodrigues Madeira, 
de 19 de Maio de 1951. 
752 Ibidem, fls. 48 e 49, «Auto de Perguntas» a Manuel Rodrigues Madeira, de 19 de Maio de 1951. 
753 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 10098-E/GT NT 1577, fl. 17, Do Auto de José Manuel Marques do Carmo 
Mendes Tengarrinha, de 11 de Janeiro de 1952. Vide a biografia de José Manuel Tengarrinha em António 
Ventura, Memórias da Resistência, Ob. Cit., pp. 204 e 205. 
754 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 118/52, fl. 5, Reclamação ao Ministro do Interior, de 14 de Fevereiro de 
1952. 
755 Foram presos em Olhão: Joaquim Farracha, Manuel António Farracha, Joaquim Carlos Silvestre, 
Vitoriano Rosa e João Augusto Frederico. Em Vila Real de St.º António, Manuel Rodrigues Madeira. 
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António, quando regressava a Olhão de fim-de-semana. A PIDE fez uma busca à sua 

residência, tendo encontrado uma cópia manuscrita da referida reclamação e “um esboço 

de possível telegrama a enviar à redacção do jornal República”756. Foi levado para Faro, 

onde foi interrogado. Manuel Madeira negou a autoria da petição que assinara, aceitando 

“a responsabilidade de ter assinado esse documento, o que fez por absoluta concordância 

com o que no mesmo se expunha”757. Afirmou ainda não ter sido “coagido a pôr a sua 

assinatura na citada reclamação, tendo procedido com a noção exacta das suas 

responsabilidades”758. Perante a insistência policial relativa à autoria da reclamação, 

esclareceu que o documento em questão lhe tinha sido apresentado por uma pessoa cujo 

nome era “seu desejo não indicar, por não querer proceder como um delator”759. 

Perguntado qual “a sua verdadeira ideologia política”, respondeu que era “democrata”760. 

A 20 de Fevereiro de 1952, transitou para Caxias e, a 6 de Março de 1952, para o 

Aljube761. A 17 de Março de 1952, Manuel Madeira, bastante fragilizado pelo tratamento 

policial, deu entrada na Enfermaria do Aljube, mas os interrogatórios não terminaram. Os 

seus carrascos eram nomes afamados da PIDE, o Inspector Porto Duarte e António Rosa 

Casaco. Fernando Gouveia aparecia nos interrogatórios. Dizia-lhe: “És de Olhão, mas 

passaste no Arco do Cego”762. Manuel Madeira continuou a negar ter “quaisquer 

actividades políticas” e pertencer ao PCP. A sua negação firme e continuada convenceu a 

PIDE do contrário: “ [Foi-lhe] feito sentir que a sua relutância em confessar as suas 

actividades conspirativas, mostra que o respondente [Manuel Madeira] está cumprindo «a 

palavra de ordem» do mesmo Partido, que obriga aos seus membros a não prestarem à 

Polícia quaisquer declarações de natureza partidária”763. Nesse último interrogatório, a 18 

de Abril de 1952, foi-lhe demonstrado que não se justificava nem se compreendia “a razão 

                                                           
756 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 118/52, fl. 10, «Auto de Busca e Apreensão» a Manuel Madeira, de 15 de 
Fevereiro de 1952, e fl. 11, cópia manuscrita da reclamação. 
757 Ibidem, fl. 93, «Auto de Perguntas» a Manuel Rodrigues Madeira, de 16 de Fevereiro de 1952. 
758 Ibidem. 
759 Ibidem. 
760 Ibidem.  
761 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, RGP 17457, Biografia Prisional de Manuel Rodrigues Madeira. 
762 Entrevista a Manuel Rodrigues Madeira. 
763 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 118/52, 2º Vol., «Auto de Perguntas» a Manuel Rodrigues Madeira, de 18 
de Abril de 1952, fls. 64 e 64 v.. 
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da sua negativa sistemática ao esclarecimento das suas actividades e responsabilidades”764. 

Instado “pela última vez” a que modificasse essa atitude e se dispusesse “a esclarecer 

concretamente as suas responsabilidades” 765, Manuel Madeira respondeu que repudiava a 

pergunta que lhe era formulada. 

No Aljube, Manuel Madeira foi barbaramente torturado. Perante a sua 

inquebrantável negação, os agentes não tiveram dó nem piedade. A violenta e prolongada 

“estátua” e tortura do sono a que foi sujeito “deixaram-no quase morto”766. Teve 

hemoptises. No dia seguinte ao interrogatório, a 19 de Abril de 1952, o seu crítico estado 

de saúde fez com que a PIDE o soltasse. O que a Polícia menos queria era mais um morto 

nas suas mãos. Rosa Casaco informou que o preso se encontrava “em precário estado de 

saúde, apesar de assistência médica contínua” 767, pelo que não se podia prosseguir com as 

investigações. No mesmo dia o Inspector Porto Duarte restituiu Manuel Madeira à 

liberdade, “sem prejuízo das investigações”768. 

Saído da prisão muito doente, sem recursos e sem família que o ajudasse, Manuel 

Madeira esteve a recuperar seis meses na “Pensão Santa Bárbara”, no quarto alugado de 

António Ramos Rosa, seu amigo, que lhe prestou imediata solidariedade pecuniária e 

assistência. Maria das Dores Medeiros, na altura estudante de Medicina em Lisboa, 

ensinou Ramos Rosa a dar injecções venosas e intramusculares para o tratamento que 

Manuel Madeira necessitava. Ramos Rosa tornou-se um exímio enfermeiro, ministrando a 

agulha com “perícia exemplar”769. Mais restabelecido, Manuel Madeira regressou a 

Messines, tendo sido acolhido na casa de Marina da Luz Cortes, aquela que viria a tornar-

se sua mulher.  

Em fins de 1952, Manuel Madeira, não totalmente restabelecido e ainda solteiro, 

regressou a Lisboa, ficando a morar em casa da mãe de Augusto Alves de Macedo770. 

                                                           
764 Ibidem, fl. 64 v.. 
765 Ibidem. 
766 Entrevista a Vitoriano Rosa. 
767Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 118/52, Manuel Rodrigues Madeira, Informação de Rosa Casaco e de Porto 
Duarte, de 19 de Abril de 1952. 
768 Ibidem. 
769 Cf. Manuel Madeira, «Encontros com António Ramos Rosa», in Paula Coutinho Mendes (dir.), Ob. Cit., 
p. 95. 
770 Augusto Alves de Macedo, filho de António Alves Macedo e de Ester de Sousa Alves Macedo, nasceu a 1 
de Julho de 1914, em Tomar. Ainda estudante militou no PCP. Foi preso pela 1ª vez em 1937, tendo sido 
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Começou, então, a trabalhar para a Cooperativa dos Trabalhadores de Portugal771, que dava 

assistência a ex-presos políticos e a quem precisasse de ajuda. Aí conheceu o médico 

Fernando Rodrigues, de Lisboa, que dava assistência a presos debilitados e que o ajudou. 

Segundo Manuel Madeira, a figura desse médico aparece descrita no livro Os clandestinos 

de Fernando Namora. Manuel Madeira trabalhava no escritório e fazia as compras para o 

restaurante da cooperativa. Aí conheceu Fernando Lopes Graça e Ferreira de Castro, 

frequentadores habituais do restaurante. Sendo amigo de José Manuel Tengarrinha ficou, 

posteriormente, em sua casa, começando a responder a anúncios para arranjar trabalho. 

Neste período manteve contactos com destacados comunistas, nomeadamente com António 

Borges Coelho, Alexandre Castanheira, António Abreu e Carlos Aboim Inglês. Fez 

amizade com a família Louro de Almeida, que se destacava em Lisboa no apoio que dava 

aos presos políticos algarvios e aos fugidos à Polícia772. 

Empregou-se inicialmente numa empresa de equipamento para escritórios, em 

Lisboa, mas, em 1953, arranjou trabalho numa empresa de contabilidade na Venda Nova. 

A 4 de Outubro de 1953, casou-se com Marina da Luz Cortes. Viveu na Venda Nova até 

1957. Em 1958 foi trabalhar para um grupo de empresas associadas da multinacional 

Unilever, mudando a sua residência para a Amadora, onde residiu até 1964, apesar de 

trabalhar na Venda Nova. Nesta empresa fez uma notável carreira de gestor, granjeando 

prestígio no seio das sucursais europeias da companhia773. 

                                                                                                                                                                                
libertado no ano seguinte. Em Dezembro de 1939, foi novamente preso, por pertencer ao Comité Regional de 
Lisboa e, em Junho de 1940, foi transferido para o Tarrafal. Aí, a 22 de Maio de 1943, foi protagonista de 
uma fuga com outros elementos, tendo sido capturado alguns dias depois e duramente castigado na 
“Frigideira”, onde permaneceu 70 dias, juntamente com Edmundo Pedro. Quando saiu da “Frigideira” vinha 
muito debilitado e teve as primeiras hemoptises. Regressou do Tarrafal em Fevereiro de 1945, ficando em 
liberdade. Casou-se com Assunção Primo, de Messines, e tornou-se representante de especialidades 
farmacêuticas do Laboratório “Sanitas”. Visitava Messines assiduamente, sendo amigo de muitos 
oposicionistas, nomeadamente de José Ventura Duarte. Desconheço o seu percurso posterior. 
771 A Cooperativa dos Trabalhadores de Portugal, situada no Rossio, na Calçada do Duque, foi fundada em 
1938. A maior parte dos seus associados era dos caminhos-de-ferro. A sua Direcção foi composta por muitos 
ex-tarrafalistas. Desempenhou um papel notável de ajuda e apoio aos fugidos à Polícia e aos presos políticos. 
Era um reduto de opositores e ali se encontrava «a fina-flor» dos oposicionistas residentes em Lisboa. A 
PIDE vigiava a cooperativa, o que era sabido por todos. O motor desta cooperativa era o seu restaurante que 
era frequentado por Fernando Lopes Graça, Bento de Jesus Caraça, Maria Machado, Ferreira de Castro, 
Julião Quintinha, Arlindo Vicente e Ary dos Santos, entre muitos outros oposicionistas. No final de 1971, em 
plena repressão marcelista, a cooperativa foi encerrada. 
772 Entrevista a Fernando Louro de Almeida. 
773 AP de Natércia Madeira, «Autobiografia do Pai», [Texto policopiado], pp. 63-65. 
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Através da ligação ao seu amigo Francisco Martins Rodrigues do Comité Central 

do PCP, e a pedido deste, as reuniões deste órgão começaram a fazer-se na sua casa. A 

importância destas reuniões obrigava a grandes e redobrados cuidados conspirativos. 

Manuel Madeira cessou toda a actividade política e privou-se de todas as “atitudes 

susceptíveis de dar nas vistas”774. O mentor destas reuniões era Francisco Martins 

Rodrigues e nelas participavam também António Santo e Blanqui Teixeira775. 

Alguns anos mais tarde, “por suspeita justificada”776, as reuniões do Comité Central 

na sua casa foram suspensas imediatamente. No início dos anos 60, Manuel Madeira foi 

chamado para se apresentar na PIDE. A Polícia que perdera o seu rasto encontrara-o, pelo 

que começou a convocá-lo amiúde. As convocatórias policiais eram enviadas para a 

empresa. O administrador holandês, aborrecido com a insistência da Polícia, decidiu ir ele 

à PIDE e, desde então, as convocatórias cessaram. 

Na Lever, Manuel Madeira trabalhou cerca de 40 anos como técnico de indústria 

agro-alimentar. Em 1964, foi morar para Carcavelos, onde permaneceu até 1991. 

Reformara-se em 1981, mas continuou a trabalhar para a empresa como consultor técnico. 

Em 1991, regressou definitivamente ao Algarve, fixando residência em Olhão. 

Manuel Rodrigues Madeira tem uma verdadeira vocação poética, que acompanhou 

o seu percurso de vida. “Basta conversar com ele para se tirar essa conclusão – é que até a 

falar ele é poeta”777. Tem poemas publicados na Antologia de Poesia Portuguesa do Pós-

Guerra778 e está representado na Antologia 100 Anos – Federico García Lorca, 

Homenagem dos Poetas Portugueses779. Publicou em jornais e em revistas literárias, 

nomeadamente em A Nossa Terra, de Cascais, Planície, de Moura, Cadernos do Meio Dia, 

de Faro, Vértice, de Coimbra, e Seara Nova, de Lisboa. Muitos dos seus trabalhos literários 

foram cortados pela Censura. Foi co-fundador da revista literária Sol XXI, de Carcavelos, 

                                                           
774 Ibidem, p. 51. 
775 Entrevista a Manuel Rodrigues Madeira. 
776 AP de Natércia Madeira, «Autobiografia do Pai», [Texto policopiado], p. 52. 
777 Cf. Joaquim Carlos Silvestre, «O direito à cultura e à luta pela liberdade no Algarve (subsídios para o 
estudo do período 1935- 1974)», in Ob. Cit., fl. 6. 
778 Cf. Antologia de Poesia Portuguesa do Pós-Guerra, 1945-1965, Coordenação de Afonso Cautela e 
Serafim Ferreira, Editora Ulisseia, Colecção Poesia e Ensaio, Lisboa, 1965. 
779 Cf. Antologia, 100 Anos, Federico García Lorca, Homenagem dos Poetas Portugueses, Universitária 
Editora, Lisboa, 1998. 
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onde colaborou com poesia e ensaios. Como poeta, Manuel Madeira prestou tributo a Raul 

Veríssimo e a Vicente Campinas780. 

Radicado em Pinheiros de Marim, Olhão, continua a escrever, mantendo íntima 

relação com Ramos Rosa, Vitoriano Rosa e Joaquim Carlos Silvestre, do núcleo do MUD 

Juvenil de Olhão, entretanto radicados na capital. Partilham as suas memórias dos tempos, 

“em que queríamos «endireitar o Mundo», ainda que entortássemos as nossas vidas 

pessoais”781. Esta aspiração espiritual, a crença num tempo novo, bem como a alegria e a 

disponibilidade total a essa causa, são-nos magistralmente descritas por António Ramos 

Rosa, no Prefácio Epistolar que fez no livro de Manuel Madeira, publicado em 2004782. 

Por ser de uma beleza extraordinária e verdadeiramente caracterizadora das ambições e 

aspirações dos jovens mudistas, esse prefácio constitui um anexo deste trabalho783. 

                                                           
780 Cf. Manuel Madeira, No Encalço do Real Inalcançável, Editorial Minerva, 2004, pp. 208 e 361. 
781 Depoimento autobiográfico de Joaquim Carlos Silvestre, [s.d.] 
782 Cf. Manuel Madeira, Ob. Cit., pp. 9-15, Prefácio Epistolar de António Ramos Rosa. 
783 Vide Anexo V – «Prefácio Epistolar de António Ramos Rosa». 
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1.5 - O Movimento sindical 

 
 

A resistência inicial dos operários aos Sindicatos Nacionais levou a que o Governo 

legislasse, numa tentativa de finalizar o enquadramento dos operários no regime 

corporativo, tornando obrigatórios a inscrição nos sindicatos respectivos de todos os 

trabalhadores por conta de outrem e o pagamento da quota a descontar pela empresa nos 

seus salários. Os que não eram sócios, enquanto se não inscrevessem, ficavam na categoria 

de contribuintes, sem quaisquer direitos, incluindo o de votar em eleições sindicais ou ser 

eleitos. Os jovens de 18 anos não podiam associar-se, mesmo que quisessem, mas eram 

obrigados a descontar784. 

Perante estas medidas, o PCP encetou finalmente a viragem na orientação do 

trabalho sindical até então existente785. Como vimos atrás, este problema já se colocara em 

1935, com Bento Gonçalves, mas só a partir de 1937 se começaram a dar alguns passos 

nessa direcção. Havia que convencer os trabalhadores a entrar em massa para os Sindicatos 

Nacionais e a utilizá-los na luta pela satisfação das suas reivindicações. 

No Algarve, como em geral no resto do país, os anos de 1941 a 1946 mostraram 

uma tendência para o agravamento das condições económicas e sociais das populações, 

resultantes da conjuntura gerada pela Segunda Guerra Mundial. Além disso, ao contrário 

das indústrias das conservas e do volfrâmio, a indústria corticeira agravara o seu 

declínio786. 

Em Fevereiro de 1941, a região foi afectada por uma intempérie, um ciclone, que 

provocou um verdadeiro desastre na agricultura local787 e que atingiu duramente os 

assalariados rurais. 

Muitas foram nos anos 40 as manifestações e marchas da fome com bandeiras 

negras por todo o Algarve. O PCP, refundado na reorganização no início dessa década, 

aproveitou a conjuntura para organizar e liderar o movimento operário. O movimento 

                                                           
784 Cf. Vértice 68/Setembro-Outubro 1995, p. 6, «Apontamentos sobre a luta sindical durante o fascismo» 
(artigo de José Vitoriano). 
785 Ibidem. 
786 Cf. Fernando Rosas, Portugal entre a Guerra e a Paz (1938- 1945), Imprensa Universitária n.º 83, 
Editorial Estampa, Lisboa, 1990, p. 148, «Estatísticas do Comércio Externo», INE. 
787 Cf. Boletim do Instituto Nacional de Estatística, n.º 2, Fevereiro de 1941, p. 65. 
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grevista iniciou-se em Novembro de 1941 com a greve dos trabalhadores têxteis da 

Covilhã, que foram objecto de brutal repressão788. Apesar de muitas das manifestações e 

das greves operárias terem tido um carácter espontâneo, a liderança do PCP no movimento 

operário português foi crescente. Seguiu-se um ciclo de grandes greves em Outubro e 

Novembro de 1942789, em Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 1943790 e em Maio de 

1944791. Além da contestação operária, tal como noutros pontos do país, reapareceram as 

greves dos assalariados rurais. Os motins camponeses sucederam-se pelo Algarve, 

nomeadamente na zona de Silves792.  

Em Julho de 1943, as “incidências da guerra atingiram duramente (…) Silves, onde 

trabalhavam grande número de corticeiros”793, pelo que os operários entraram em greve794. 

A paralisação do trabalho em Silves inseriu-se no contexto da greve de Julho/Agosto de 

1943795, que mobilizou mais de 50 mil grevistas em todo o país796. 

Nesse ano, o Sindicato Nacional dos Operários Corticeiros do Distrito de Faro 

(SNOCDF) tinha como Presidente António Mourinho (o 3º Presidente), um homem 

conhecedor dos problemas da classe, mas fora da influência do PCP797. 

Os efeitos do trabalho dos comunistas evidenciaram-se na reestruturação da 

organização dos operários nos diversos estabelecimentos fabris da cidade. Sob a orientação 

de João Sequeira dos Santos, o Comité Local tinha como objectivo angariar algumas 

pessoas em cada fábrica, de modo a poder constituir células que orientassem as actividades 

de reivindicação dos operários, segundo as instruções e as palavras de ordem do PCP. 

                                                           
788 Foi inspirado nesta luta dos operários têxteis da Covilhã que o escritor Ferreira de Castro escreveu o 
romance A Lã e a Neve. 
789 Em Outubro-Novembro de 1942, registou-se uma vaga de greves em Lisboa e arredores. Nesse ano, houve 
também lutas camponesas contra o envio de géneros para a Alemanha nazi. 
790 Em Julho-Agosto de 1943, o movimento grevista atingiu grandes proporções, mobilizando 50.000 
trabalhadores, a quase totalidade dos operários industriais de Lisboa e da Margem Sul. Estiveram em greve 
cerca de dois mil operários em S. João da Madeira. 
791 A 8 e 9 de Maio de 1944, houve greve e manifestações em Lisboa, Vila Franca de Xira, Alhandra, Loures, 
Apelação, Camarate, Queluz, Sacavém, Santa Iria da Azóia, Póvoa de Santa Iria, Amadora, Pêro Pinheiro, 
Barreiro, Famalicão, Guimarães, Santarém e noutras localidades do País. Cf. Partido Comunista Português, 
As Greves de 8 e 9 de Maio de 1944, Lisboa, Edições Avante!, 1979.  
792 Cf. Fernando Rosas, Portugal entre a Guerra e a Paz, Ob. Cit., pp. 403 e 409. 
793 Cf. Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal, Vols. XV, Editorial Verbo, Lisboa, 1988, p. 61. 
794 Cf. Carlos da Fonseca, Ob. Cit., p. 196. 
795 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, uma biografia política, «Duarte», Ob. Cit., Vol. II, p. 262. 
796 Cf. Ramiro da Costa, Elementos, Ob. Cit., p. 302. 
797 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
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A partir de 1942, todas as fábricas corticeiras de Silves integravam células de 

empresa controladas pelo PCP798. A luta dos operários corticeiros tinha lugar nas empresas 

face aos patrões, mas também junto do Sindicato e do Instituto Nacional do Trabalho 

(INT). A actividade das células nas fábricas consistia essencialmente na mobilização dos 

operários junto do Sindicato, na elaboração de “abaixo-assinados” pedindo soluções, 

nomeadamente ao nível da assistência médica e medicamentosa799, uma vez que a 

tuberculose generalizada constituía o maior problema de saúde do operariado silvense. 

Como grande parte dos operários silvenses não sabia assinar, recorria-se habitualmente à 

impressão digital. 

Nas concentrações que os comunistas promoviam junto ao Sindicato, tudo ia 

previamente ensaiado. Sabendo de antemão que alguém deveria falar como porta-voz dos 

corticeiros, o elemento antecipadamente escolhido para o fazer deveria fazer-se rogado e 

ignorante, negar-se a falar de política e falar só do problema que os trazia ali. A maioria 

dos operários nada tinha a ver com o PCP, limitando-se a participar na defesa dos 

interesses da classe800. 

Segundo Manuel Peres, em 1942, os operários da fábrica de Aldemiro Mira 

pediram várias vezes aumento salarial, a que o patrão não acedeu. A célula da empresa 

lançou a palavra de ordem “para uma greve de braços caídos”, o que aconteceu durante 

dois dias. A fábrica começou a ser patrulhada pela GNR. A PVDE deslocou-se à fábrica, 

tendo interrogado, no escritório da fábrica, vários operários “para saber quem era que 

incitava aquelas atitudes” 801. Os operários interrogados mantiveram que a ideia tinha sido 

de todos. Apesar do fracasso da greve, a Polícia política não conseguiu localizar a origem 

do protesto802. 

As primeiras medidas legislativas que regularam a prestação de trabalho, salários e 

outros aspectos das relações de trabalho na indústria corticeira tiveram a forma de 

                                                           
798 Vide Apêndice IV – «Células de Empresa em Silves nos anos 40 e 50». 
799 A descoberta da Estreptomicina, o primeiro agente específico efectivo no tratamento da tuberculose, e os 
tratamentos para o Pneumotórax trouxeram grandes esperanças aos afectados pelas doenças pulmonares 
infecciosas. 
800 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
801 AP de José António Correia Viola, Entrevista a Manuel Miguel Peres, Doc. Cit., [Texto policopiado], 
Silves, 1975. 
802 Ibidem. 
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Despachos803. O Subsecretário de Estado das Corporações e Previdência Social emitiu um 

Despacho, em vigor desde 2 de Dezembro de 1943, que regulava os Salários Mínimos e 

condições de trabalho na indústria corticeira804. O Despacho regulava a questão da 

aprendizagem na indústria, fixando em 7 anos o tempo para atingir a categoria de 

trabalhador titular em algumas secções, o que não correspondia aos interesses dos 

operários. No entanto, a publicação de um Despacho não significava “o fim da luta”805. 

Pelo contrário, a publicação dos Despachos motivava a luta dos operários, quer para a sua 

efectiva implementação e cumprimento na indústria, quer na resistência aos conteúdos 

prejudiciais à classe. 

Em 1943, em Silves, estavam em laboração 32 fábricas com cerca de 2000 

operários, a quem a guerra veio aumentar as dificuldades. Segundo o Banco de Portugal, a 

indústria corticeira nunca tinha sido excepcionalmente afortunada: “Existiam industriais 

ricos, mas nunca foi uma indústria rica”806. O futuro não se adivinhava auspicioso, pois a 

falta de barcos moderara o fabrico, tendo ficado “retido no mato grandes quantidades de 

cortiça do ano passado”807. 

Em Agosto de 1944, iniciou-se a luta por um novo Despacho de salários para a 

indústria corticeira. “As reivindicações principais eram o aumento de 7$00 diários para 

homens e mulheres, 30% nas tabelas de empreitada, garantia de 6 dias de trabalho, 

pagamento a dobrar das horas extraordinárias e subsídio de desemprego”808. Essa luta 

mobilizou quase toda a classe corticeira no país809, nomeadamente em Silves e com 

                                                           
803 Os industriais corticeiros não estavam organizados corporativamente, isto é, não tinham Grémios e, por 
isso, não havia lugar a Contratos Colectivos de Trabalho. Enquanto os Contratos Colectivos de Trabalho 
eram formalmente uma decisão das estruturas corporativas (Grémios, Sindicatos e Ministério), os Despachos 
eram uma decisão do Governo. Os Despachos de Salários Mínimos eram para a classe corticeira os mais 
importantes. 
804 Cf. Sindicato Nacional dos Operários Corticeiros de Faro, Salários mínimos e condições de trabalho, [s.l.; 
s.n.], imp. 1943 ([Portimão: Tip. Lúmen]). 
805 Cf. O Militante, n.º 179, 4/90, pp. 23-26, «1943-1947 Lutas da Classe Corticeira» (artigo de José 
Rodrigues Vitoriano). 
806 Cf. ABP, Relatório, balanço e desenvolvimentos da Agência do Banco de Portugal em Portimão, 1943, fl. 
2 v.. 
807 Ibidem. 
808 Cf. O Militante, n.º 179, 4/90, p. 24, «1943-1947 Lutas da Classe Corticeira» (artigo de José Rodrigues 
Vitoriano). 
809 Por todo o país, muitas dezenas de comissões de fábrica foram formadas, dando lugar a amplas comissões 
de delegados operários e ligando as várias empresas de uma localidade e as várias localidades de uma região 
ou mesmo várias regiões do país. 
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destaque particular para o distrito de Setúbal. A persistência da luta operária “produziu 

muitas ameaças e manobras dilatórias”810, mas também a nomeação de uma Comissão 

Técnica para estudar as condições da indústria. Em Dezembro, o Governo emitiu um novo 

Despacho de Salários Mínimos que, embora não dando satisfação a todas as 

reivindicações, representou uma grande vitória da classe811.  

Estima-se que, em meados da década de 40, em Silves, estavam 2000 operários 

inscritos no Sindicato812. 

A guerra produzira “reveses acentuados”813 na indústria da cortiça no Algarve. 

Além do problema das subsistências, o desemprego era um espectro permanente devido às 

oscilações na indústria corticeira durante o tempo da guerra. Em 1945, o encerramento, por 

falência, da fábrica de José António Duarte, Lda.814, a maior da cidade, agravou o 

desemprego no seio do operariado silvense. Muitos foram os que então partiram rumo aos 

centros corticeiros da Margem Sul. 

                                                           
810 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
811 Cf. O Militante, n.º 179, 4/90, pp. 24-25, «1943-1947 Lutas da Classe Corticeira» (artigo de José 
Rodrigues Vitoriano). 
812 Cf. José Vitoriano, «Notas sobre o Movimento operário em Silves», in 10º Congresso do Algarve, Ob. 
Cit., p. 72. 
813 Cf. ABP, Relatório da Agência do Banco de Portugal em Portimão, 1945, fl. 1. 
814 A empresa começara em 1922 com a designação de Duarte & Cantinhos, C.ª Lda.. Em 1923, o pacto 
inicial foi alterado, passando a chamar-se J. A. Duarte, Lda., sendo José António Duarte, o gerente, e seus 
dois filhos, José d’Almeida Duarte e António d’Almeida Duarte, os únicos sócios. A empresa era de grande 
magnitude, tendo escritórios em Lisboa, na Rua da Prata, e em Paris, onde tinha um representante 
permanente, o Sr. Mateus. A empresa possuía uma fábrica em Silves, outra em Vendas Novas, um armazém 
no Barreiro e outro na estação de caminho-de-ferro de Silves. Os problemas financeiros da empresa 
iniciaram-se em 1942. O armazém de mercadoria em Paris teria sofrido um incêndio e o imposto sobre lucros 
extraordinários da guerra agravara a situação. Constava ainda que o filho mais velho do industrial, José d’ 
Almeida Duarte, levava uma vida muito faustosa e boémia em Paris. Em Julho de 1945 foi declarada, na 
comarca de Silves, a falência da sociedade. O processo de falência levantou um litígio entre o Banco de 
Lisboa & Açores, o Banco de Portugal, que efectuou a penhora dos bens, o Administrador da massa falida, 
José Júlio Martins, e José António Duarte. A penhora foi feita às fábricas, aos armazéns, aos escritórios, ao 
recheio, à maquinaria e à cortiça manufacturada e por manufacturar. A penhora resultava de um acordo 
assinado em nome da empresa por José d’Almeida Duarte com o BNU. José António Duarte considerava este 
acordo inválido, pois não tinha sido assinado por si, o único gerente com poderes para tal, considerando que 
o seu filho e sócio excedera os limites expressos no mandato que ele lhe havia conferido. A falência da 
empresa levou ao encerramento de várias casas comerciais, suas correspondentes, em Lisboa, e da empresa 
silvense Cantinho & Marques, Lda., cujo proprietário tinha sido fiador. José Júlio Martins foi o Director da 
massa falida. António das Neves Batista, Fernando Passarinho e António de Campos foram os fiéis 
depositários dos bens, enquanto o processo judicial decorreu. O processo judicial durou até 1961. 
Relativamente ao aspecto criminal da falência, o proprietário e seus dois filhos estiveram presos em Silves, 
aguardando o julgamento que os ilibou. Sobre este processo Vide TCS, Processo Cível, n.º 27, Maço 86, 5 
Vols., «Falência de J.A. Duarte, Lda.». 



 342 

Em vão, o regime tentou minorar o problema do desemprego generalizado, 

promovendo uma série de obras públicas. O plano de obras englobou a extensão da rede 

eléctrica ao concelho e a construção da nova cadeia comarcã, tendo sido atribuído ainda, 

pelo Governo, um orçamento para obras nos CTT, Sé e Castelo815. Previa-se ainda a 

construção de um bairro operário com moradias económicas816 e a ampliação do Hospital, 

pelo que a cidade teve as visitas dos Ministros das Obras Públicas e das Finanças817. 

Devido à falta de alimentos, os operários faziam concentrações no Sindicato e 

formavam comissões, exigindo que o Sindicato interviesse junto da organização dos 

abastecimentos. A actividade de José Vitoriano fez com que ele passasse a ser indicado 

para as comissões de operários nas reivindicações pelos géneros alimentares, que eram 

manifestamente insuficientes. A organização do PCP, através das células e de comissões 

permanentes ou pontuais, promovia as concentrações. Os operários juntavam-se, enchiam 

o Sindicato, nomeavam uma comissão que ia falar com a Direcção do Sindicato e esta era 

forçada a intervir na resolução do problema. Numa dessas concentrações no Sindicato, José 

Vitoriano saltou para cima de uma mesa para falar. Foi indicado para uma comissão que, 

juntamente com o Presidente do Sindicato, foi a Faro tratar dos vários problemas que 

afectavam o operariado corticeiro. Essa diligência obrigou a delegação do INT a intervir 

junto da Delegação Geral dos Abastecimentos, conseguindo verbas para subsídios em 

géneros, destinados a operários desempregados818, fornecidos por meio de senhas através 

do Sindicato, e ainda a melhoria no racionamento de alguns géneros com sua distribuição 

atempada.  

A contestação operária era favorecida pelas condições resultantes da derrota das 

forças do Eixo, que se antevia, dando um forte impulso à luta popular. A 11 de Novembro 

de 1944, o Subsecretário de Estado António Castro Fernandes anunciou que, no ano 

seguinte, iriam ter lugar eleições em todos os Sindicatos Nacionais. 

Estava aberto a caminho para o assalto do PCP ao sistema corporativo. 

                                                           
815 Cf. Voz do Sul, n.º 1275, 16 de Fevereiro de 1946, p. 1, «Cadeia comarcã» e n.º 1279, 23 de Março de 
1946, p. 1, «Para obras em Silves». 
816 Ibidem, n.º 1320, 19 de Abril de 1947, p. 1, «As nossas entrevistas»; n.º 1326, 31 de Maio de 1947, p. 1, 
«Governador Civil» e n.º 1332, 12 de Julho de 1947, p. 1, «Bairro Operário». 
817 Ibidem, n.º 1328, 14 de Junho de 1947, p. 1, «Visita ministerial». 
818 Cf. Miguel Medina, Ob. Cit., Vol. I, p. 123. 
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1.5.1 - O Assalto aos Sindicatos Nacionais: “Furar” é a Palavra de Ordem 

 
 

O PCP tomou a sério as prometidas eleições sindicais. Em 1945, “uma grande parte 

dos trabalhadores já estava consciente do interesse que havia, para eles próprios, de 

utilizarem os sindicatos nas suas lutas reivindicativas”819. Nas eleições em Janeiro de 1945, 

a lista apresentada pelo Sindicato e organizada pelo seu Presidente, António Mourinho, 

incluía José Vitoriano para secretário da Direcção. O PCP aprovou “a sua integração nessa 

lista que, obviamente, interessava ao Partido”820. 

As eleições agitaram o operariado silvense. Fizeram-se listas unitárias nas 

empresas. No dia marcado para as eleições o Sindicato encheu. Inesperadamente, na altura 

de apresentação das listas, um grupo de trabalhadores apresentou uma lista de oposição à 

lista do Sindicato, pondo José Vitoriano à cabeça da mesma821. Assim, este fazia parte das 

duas listas concorrentes, uma do sindicato, outra da oposição822. Esta última foi a eleita823, 

tornando-se José Vitoriano o 4º Presidente do Sindicato Nacional dos Operários 

Corticeiros do Distrito de Faro824, marcando, assim, uma nova etapa no movimento 

sindical algarvio com novas perspectivas na luta do operariado825. 

A liderança de José Vitoriano foi favorável ao desenvolvimento das reivindicações 

operárias e criou subtilmente as maiores dificuldades ao patronato e ao Instituto Nacional 

do Trabalho (INT). O novo dirigente sindical silvense passou a desempenhar um papel 

activo nas lutas da classe corticeira, em vez do papel amortecedor e sabotador que o regime 

pretendia dos quadros sindicais corporativos. O novo presidente era conhecedor dos muitos 

problemas que afectavam a classe, o desemprego e a falta de géneros e, simultaneamente, 

da organização local do PCP. 

                                                           
819 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
820 Ibidem. 
821 Cf. Avante!, n.º 1584, de 8 de Abril de 2004, p. 5, «A heróica resistência». 
822 A lista da oposição vencedora era composta por: José Vitoriano (Presidente), José Rafael Cabrita 
(Tesoureiro), José de Paula Guerreiro (Presidente da Assembleia-Geral), José Lourenço Raminhos 
(Secretário) e dois vogais. 
823 Cf. Miguel Medina, Ob. Cit., Vol. I, p. 125. 
824 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal Ob. Cit., Vol. II,  p. 439. 
825 Cf. Vértice 68/Setembro-Outubro 1995, p. 6, «Apontamentos sobre a luta sindical durante o fascismo» 
(artigo de José Vitoriano). 
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Por motivos conspirativos, José Vitoriano abandonou toda a actividade no PCP em 

Silves, ficando apenas responsável pelo trabalho sindical legal e ilegal.  

 Sob a sua orientação, a organização e a acção operárias cresceram. Conseguira 

“uma boa ligação às massas”826, o que lhe dava força reivindicativa. “Quando nós 

queríamos fazer uma concentração no Sindicato, levar as massas ao Sindicato, não 

tínhamos nenhuma dificuldade”827. O Sindicato batia-se para que as Comissões de Unidade 

fossem permanentes, o que às vezes não era possível. As instruções eram claras: depois de 

formada uma comissão de unidade, esta deveria ir ao patrão, abordar a administração da 

empresa, expor as reivindicações e os problemas. Muitas vezes as coisas resolviam-se, 

outras não. Conforme a vontade dos trabalhadores, a comissão deixava de existir ou ficava 

para desenvolver essa ou outras lutas sob formas diversas. O último recurso, o da greve, 

era evitável pela repressão que acarretava828. 

Entretanto, os operários iam conseguindo algumas vitórias. O Governo Civil de 

Faro pagava os géneros alimentícios e o Comissariado de Desemprego, a 6 de Fevereiro de 

1945, realizou em Silves “uma distribuição de roupas e calçado a crianças, filhos dos 

operários desempregados”829. 

Um Despacho do Subsecretário das Corporações tentou resolver os despedimentos 

resultantes da crise. Os patrões eram obrigados a manter o pessoal, recorrendo ao crédito. 

O Voz do Sul apoiava a iniciativa: “as entidades competentes abririam largos créditos, 

garantidos sobre (…) [a existência das] rolhas, sem encargos de juros, empréstimos que se 

liquidariam quando normalizasse a importação. E deste modo já as fábricas poderiam 

funcionar e haveria trabalho garantido”830.  

José Rodrigues Vitoriano, na qualidade de presidente do SNOCDF, tomou posse 

como vogal no Conselho Municipal, presidido por Salvador Gomes Vilarinho831. Em 

Outubro de 1945, na campanha eleitoral para a Assembleia Nacional, no contexto da 

grande movimentação do MUD, a União Nacional realizou um comício distrital e em 

                                                           
826 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
827 Cf. Miguel Medina, Ob. Cit., Vol. I, p. 127. 
828 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
829 Cf. O Algarve, n.º 1929, 18 de Março de 1945, pp. 1 e 2, «A crise na indústria corticeira». 
830 Cf. Voz do Sul, n.º 1270, 8 de Dezembro de 1945, p. 4, «A crise da indústria corticeira». 
831 Cf. AMS, Livro 1 de Termos de posses de vogais da Câmara Municipal de Silves, 1937-1945, fl. 6 v., 14 
de Setembro de 1945. 



 345 

Silves foi colocado um autocarro à disposição dos apaniguados do regime. O Presidente do 

Sindicato dos Corticeiros foi convidado para o comício distrital por Salvador Gomes 

Vilarinho, tendo um lugar marcado no autocarro. José Vitoriano considerou que “era 

demasiado violento para a sua consciência participar num comício da União Nacional a 

fingir que também estava desse lado”832, pelo que tomou a decisão de não ir. Como 

esperava, foi solicitado pelas autoridades locais a justificar a sua ausência, ao que 

respondeu candidamente “que não queria meter-se em política”833. 

Em Janeiro do ano seguinte, a convocatória para a Assembleia-Geral do Sindicato, 

feita pelo seu presidente, José de Paula Guerreiro, para eleição dos corpos gerentes para o 

exercício de 1946834, não teve efeito, pois o Governo decretara em Dezembro o 

alargamento dos mandatos para três anos, prorrogando o mandato das direcções eleitas.  

A capacidade de liderança de José Vitoriano e os sucessos dos corticeiros silvenses 

captaram a atenção dos dirigentes do PCP. Nesse contexto foi, em 1946, chamado a 

integrar o Comité Provincial do Algarve, como responsável pelo trabalho sindical na 

província.  

A 19 de Maio de 1946, Manuel Simão Júnior835 faleceu em Silves, após doze anos 

de prisão836. Este homem do 18 de Janeiro chegara da prisão, havia pouco tempo, com a 

saúde extremamente debilitada. A PIDE soltara-o para morrer. A população operária e os 

comunistas organizaram-lhe um funeral grandioso que percorreu parte da cidade. O cortejo 

                                                           
832 Cf. José Vitoriano, «Notas sobre o Movimento operário em Silves», in 10º Congresso do Algarve, Ob. 
Cit., p. 76. 
833Idem, Ibidem. 
834 Cf. Voz do Sul, n.º 1270, 8 de Dezembro de 1945, p. 3, «Sindicato Nacional dos Operários Corticeiros do 
distrito de Faro», 
835 Manuel Simão Júnior, filho de Manuel Simão e de Inácia Correia, nasceu em Silves, em 1914. A sua 
profissão era a de servente pedreiro. Fez parte da organização comunista do 18 de Janeiro de 1934. Foi preso 
a 1 de Março de 1934 e condenado pelo TME, a 14 de Maio de 1934, a 10 anos de degredo com prisão numa 
das colónias. A 23 de Setembro de 1934, seguiu para Angra do Heroísmo. Múltiplos foram os pedidos para o 
seu regresso ao continente, devido ao estado precário da sua saúde, pois tuberculizara. Regressou de Angra 
do Heroísmo a 9 de Junho de 1943, tendo sido transferido na mesma data para Peniche. Vinha muito doente. 
Mesmo assim, foi transferido para o Aljube a 24 de Setembro de 1944, baixando, uma semana depois, à 
enfermaria deste estabelecimento prisional. Teve alta quase um ano depois, a 17 de Agosto de 1945, tendo 
sido na mesma data restituído à liberdade condicional. Saído da prisão, regressou a Silves, onde acabou por 
falecer a 19 de Maio de 1946. 
836 Cf. Ramiro da Costa, Elementos, Ob. Cit., p. 304. 
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fúnebre, numa atitude de aberto desafio, fez uma paragem de um minuto, em total silêncio, 

frente ao quartel da GNR, numa clara provocação à autoridade policial837. 

Por todo o Algarve as comissões operárias pressionavam os patrões e os Sindicatos 

com reclamações e apelos. A luta laboral fazia-se sentir principalmente na fábrica de 

Aldemiro Mira, onde existia uma forte e catalizadora célula de empresa. António do 

Carmo Lourenço e Manuel Peres fizeram parte de uma comissão que, no princípio de 

1946, abordara Joaquim Mira, irmão de Aldemiro Mira e sócio-gerente da empresa, para 

saber a resposta ao pedido de aumento que lhe tinha sido feito pelos operários desde 

Setembro de 1945838 e que alastrara a outras fábricas839. Joaquim Mira manteve a negativa 

do aumento salarial, mas rapidamente constatou que, desde essa altura, se notava “uma 

quebra de vinte e cinco por cento na produção”840. Os patrões apertaram a vigilância sobre 

a produção, vigiando os operários. Joaquim Mira escolheu dois operários, António do 

Carmo Lourenço e Manuel Miguel Peres, para fazer uma prelecção patronal dissuasora, 

fazendo-lhes ver “que se o faziam por represália, estavam a seguir uma política errada, por 

que se procedessem de maneira contrária seria mais provável que a sua pretensão viesse ser 

atendida”841. O industrial escolhera esses operários “por serem justamente aqueles que 

quase sempre apareciam representando os camaradas, defendendo os interesses de todos 

[e] também porque algumas vezes os vira à porta da fábrica, a falar com os colegas em 

reunião”842. 

Na fábrica, sentindo-se o contínuo abrandamento da produção, o clima era 

efervescente entre patrões e operários. Em finais de Abril de 1946, Joaquim Mira despediu 

uma operária “porque dentro das horas de trabalho, foi encontrada com o cesto de comida 

no colo, migando sopas”843, pelo encarregado Manuel Martins Guerreirinho844. A 22 de 

Junho de 1946, uma comissão de operários “foi pedir ao patrão a readmissão da operária 

                                                           
837 Entrevistas a José Rodrigues Vitoriano e a Joaquim do Nascimento Ventura. 
838 Cf. PCP, 60 anos, Ob. Cit., s. p. «Lutas de Massas (1941-1974)». 
839 Ibidem. 
840 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PS PC 633/46 NT 4899, António do Carmo Lourenço, «Auto do corpo de 
delito», fl. 7, terceira testemunha, Joaquim da Encarnação Mira. 
841 Ibidem. 
842 Ibidem. 
843 Ibidem. 
844 Ibidem, fl. 9, quinta testemunha, Manuel Martins Guerreirinho. 
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Bárbara”845. Os operários achavam o despedimento injustificado, pois esta “havia sido 

despedida apenas por estar a cortar um bocado de pão, quando faltava cerca de uma hora 

para o almoço, para aproveitar levá-lo cortado, por não ter outra faca que não fosse a do 

trabalho”846. O patrão atendeu o pedido, readmitindo-a no mesmo dia, depois do trabalho, à 

hora em que se fazia o pagamento do pessoal. Perante os operários que esperavam para 

receber, Joaquim Mira “declarou que perdoara à Barbara, recomendando a todos que 

deveriam ter mais cautela de futuro, porque já não havia ali respeito por patrões nem 

encarregados”847. Admoestou-os ainda por “um desmorecimento no trabalho (…) [e] pelo 

rendimento [que] vinha decaindo cerca de 20% ou 25%”848. Nessa altura, o operário 

António do Carmo Lourenço perguntou ao patrão quem é que ali lhe faltara ao respeito, o 

que originou uma troca de palavras acesas entre ele e Joaquim Mira849. No dia 25 de Junho 

de 1946, Joaquim Mira chamou António do Carmo Lourenço ao escritório e despediu-o. O 

operário ficou ao serviço até ao dia 2 de Julho de 1946, último dos oito dias do prazo de 

notificação, e no mesmo dia deixou a fábrica. 

Ao longo de oito dias, várias comissões850 pediram a Joaquim e a Aldemiro Mira a 

readmissão de António do Carmo Lourenço. Perante a negativa do patrão, os operários 

suspenderam o trabalho na manhã do dia 3 de Julho de 1946, “em manifestação colectiva 

de protesto”851 pelo despedimento do “Come e Dorme”. Dos cerca de 400 trabalhadores, 

300 recusaram-se a pegar no trabalho às oito horas, continuando “a insistir na sua 

                                                           
845 Ibidem, fl. 4, «Auto de Perguntas» a António do Carmo Lourenço», de 22 de Julho de 1946. 
846 Ibidem. 
847 Ibidem, fl. 7, terceira testemunha, Joaquim da Encarnação Mira. 
848 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 745/46 UI 2580, Regina Ventura Duarte, fl. 161, Relatório extraordinário 
do PV da PIDE de Faro, de 7 de Julho de 1946. 
849 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PS PC 633/46 NT 4899, António do Carmo Lourenço, «Auto do corpo de 
delito», fl. 8 v., quarta testemunha, Augusto Guerreirinho. 
850 Das comissões que se dirigiram a Aldemiro e a Joaquim Mira, fizeram parte Manuel Miguel Peres, 
Aquilino das Dores Mourinho, Delecier do Nascimento, Joaquim Gomes, Salvador Varela, José Jóia, Manuel 
Conceição Caravela, Hermínia Gonçalves, Apolinária da Conceição, Maria dos Anjos, José Rafael Cabrita 
(delegado do Sindicato), Perpétua Martins, José Guerreiro Martins, António Silva, Salvador Varela, Odília 
(?) e outros.  
851 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PS PC 633/46 NT 4899, António do Carmo Lourenço, «Auto do corpo de 
delito», fl. 7, terceira testemunha, Joaquim da Encarnação Mira. 
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readmissão”852. Na secção de escolha nenhum operário, à excepção de José Correia 

Pereira, trabalhou. “E na cidade, houve agitação com panfletos”853.  

Uma comissão de operários dirigiu-se ao Sindicato, solicitando a sua intervenção na 

readmissão de António do Carmo Lourenço. Seguidamente, os operários dirigiram-se em 

massa para o Sindicato, “para que telefonassem a Aldemiro Mira que estava em Alhos 

Vedros”854. O operário Delecier Vieira Gomes falou ao telefone com o patrão que ficou de 

vir no dia seguinte resolver o assunto855. A secretaria do Sindicato, onde se encontrava 

instalado o telefone, estava “apinhada de operários, tornando-se difícil a deslocação dentro 

dela de qualquer um”856. António Estiveira, fiscal do INT, apareceu na fábrica e daí 

telefonou a Manuel Gonçalves Mateus, também fiscal do INT no Sindicato, dizendo “para 

recomendar ali aos operários que lhes concedia o prazo para retomar o trabalho até às 13 e 

um quarto, dizendo que vissem no que se metiam, que era grave, etc..”857. 

Os operários voltaram ao trabalho às 13 horas. Foram colocados “guardas da GNR 

às portas de todas as fábricas (…) e da PSP, dando à cidade um aparato militar. Agentes da 

PIDE seguiram de Faro para dirigirem a repressão. Em Faro preparavam-se forças 

repressivas para seguirem para Silves” 858. 

No dia seguinte, o trabalho começou à hora habitual. Ao abrir a porta do escritório, 

António Estiveira reparou numa carta que estava debaixo da porta. A carta era anónima e 

estava assinada por “um verdadeiro amigo”859. Dirigia-se a Aldemiro Mira, apelando a este 

para que como “verdadeiro filho de Silves” não se deixasse levar “por um grupo de 

«meneurs», cujo desamor pela Nossa Terra e pelos seus filhos laboriosos-industriais e 

operários – a cada passo se [manifestava]”860. 

                                                           
852 Ibidem. 
853 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
854 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PS PC 633/46 NT 4899, António do Carmo Lourenço, «Auto do corpo de 
delito», fl. 11 v., «Nona Testemunha», Manuel Gonçalves Mateus. 
855 Ibidem. 
856 Ibidem. 
857Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 745/46 UI 2580, Regina Ventura Duarte, fl. 161, Relatório extraordinário 
do PV da PIDE de Faro, de 7 de Julho de 1946. 
858 Cf. Avante!, Série VI, n.º 95, Outubro de 1946, p. 3, «Os corticeiros de Silves lutam pelo direito ao 
trabalho». 
859 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PS PC 633/46 NT 4899, António do Carmo Lourenço, fl. 40, carta anónima a 
Aldemiro Mira de “um verdadeiro amigo”, [s.d.] 
860 Ibidem. 
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Lia-se ainda na carta: 

 
“A propósito de um caso que muito bem pode ser resolvido entre patrões e operários 
aparecem eles a insinuar à maneira «forte fascista», oferecendo aos industriais a ajuda 
policial, ajuda que estes, aliás, não querem pedir, nem devem desejar aceitar. Mais uma vez 
«eles» vislumbram a oportunidade de saciar em filhos honestos de Silves, o seu ódio vesgo 
por tudo o que é progressivo”861. 

 
Esperava o “verdadeiro amigo” que o espírito esclarecido de Aldemiro Mira o não 

deixasse “arrastar-se nesta manobra fascista”, que não tinha “por objectivo apenas ferir 

operários, mas também (…) atacar tudo” o que em Silves representasse o “espírito de 

Liberdade, Progresso e Honra”862. A carta explicitava o desejo do seu autor: “uma solução 

humana que afaste para longe de Silves os pesadelos que sobre ela pesam há mais de uma 

dezena de anos, vitimando homens leais e lançando para o maior sofrimento esposas, filhos 

e mães” 863. 

António Estiveira, o fiscal do INT, quis ficar com a carta para a mandar ao seu 

delegado em Faro, mas o Subchefe da PSP e Comandante do Posto de Silves contrariou-o, 

dizendo que esta ficava em poder da Polícia. O conflito entre António Estiveira e o 

Subchefe da PSP de Silves, José Barros Martins, era evidente. Já no dia anterior António 

Estiveira telefonara ao Chefe da Secretaria da Câmara censurando que a Polícia tivesse 

aparecido na fábrica864. 

No dia seguinte, conforme prometido, Aldemiro Mira recebeu a comissão dos 

operários, apresentada por António Estiveira, mas manteve o despedimento do “Come e 

Dorme”. “Supôs-se que de seguida, os operários entrassem em greve, mas tal não 

aconteceu”865. António Estiveira telefonou ao Subchefe Martins pedindo-lhe uma cópia da 

carta para mandar ao delegado do INT em Faro, mas foi-lhe dito que a carta estava nas 

mãos do Presidente da Câmara. O Subchefe Martins quis saber se o Estiveira tinha alguma 

pista sobre a carta, ao que este respondeu: “isto está tudo sossegado”866. 

                                                           
861 Ibidem. 
862 Ibidem. 
863 Ibidem. 
864 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 745/46 UI 2580, Regina Ventura Duarte, fl. 162, Relatório extraordinário 
do PV da PIDE de Faro, de 7 de Julho de 1946. 
865 Ibidem. 
866 Ibidem. 
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A fábrica de Aldemiro Mira era uma preocupação constante para as autoridades 

locais. O operariado, como que movido por uma força invisível, não era dócil, apesar da 

vigilância e da intimidação permanentes. Havia pouco tempo que a entidade patronal 

nomeara “sub-empregados, dois operários, com funções de fiscalização dos diversos 

trabalhos, os quais passaram por tais dissabores e ameaças que acabaram por pedir ao 

patrão que os mandasse novamente para o trabalho anterior, passando a ganhar menos, mas 

que não podiam continuar a fiscalizar, porque tinham medo dos camaradas”867. 

As notícias da contestação operária já tinham corrido pela cidade. A GNR de 

Portimão “esteve de prevenção e pronta a avançar à primeira voz, [e] em Faro também a 

PSP esteve a postos e, muito acertadamente, evitou-se o aparato bélico, tendo apenas 

aparecido no local a PSP do destacamento de Silves”868. 

O relator da PIDE de Faro até estranhara a atitude de Salvador Gomes Vilarinho: 

“O Sr. Presidente da Câmara tem fama de arrear logo e então procurou resolver a situação 

demonstrando o contrário”869. Mas a situação era deveras preocupante, pelo que 

perguntava: “ [Se] apenas porque foi despedido um operário indisciplinado, o que poderá 

suceder em casos futuros, em Silves, com este precedente?”870. 

A PIDE, contactada pela PSP, entrou em acção. Tal justificava-se, tanto mais que a 

carta anónima deveria ter sido escrita na mesma máquina que escrevera os requerimentos 

de recenseamento eleitoral entregues na comissão de recenseamento pelos oposicionistas e 

que estavam em poder do Presidente da Câmara, Salvador Gomes Vilarinho. A PIDE de 

Faro ordenou a organização de um processo contra António do Carmo Lourenço por 

suspeita de incitamento à paralisação, bem como uma investigação sobre a autoria da carta 

anónima871. 

Entretanto, na fábrica, o operário José Correia Pereira foi ameaçado pelos colegas 

de trabalho. Este queixou-se a Aldemiro Mira das ameaças que lhe tinham sido feitas, 

                                                           
867 Ibidem, fl. 161. 
868 Ibidem, fl. 162. 
869 Ibidem. 
870 Ibidem. 
871 Ibidem. 
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dizendo que tinha medo dos camaradas, pelo que o “patrão prometeu-lhe levá-lo para 

Alhos Vedros”872. 

Em consequência do processo de acusação, conduzido por Jaime Nunes Paulino873, 

um agente da PIDE de Faro, António do Carmo Lourenço foi detido a 21 de Julho de 1946, 

para averiguações, “(…) por suspeita de incitamento à paralisação de trabalho e 

ameaças”874 na firma Aldemiro Encarnação Mira, Lda.. No acto da sua detenção, “era 

portador de senha de ligação, suspeitando que se relacione com actividades 

desconhecidas”875. Foi levado para a PSP de Faro876. 

Na instrução do processo foram ouvidas nove testemunhas. Joaquim da Encarnação 

Mira estava convencido que António do Carmo Lourenço tinha “ideias avançadas” porque, 

havia pouco tempo, ameaçara o “Dr. António Marreiros Leite, médico nesta cidade e 

Presidente da Comissão Concelhia da União Nacional, de que se isto se voltasse seria o 

primeiro a quem cortaria o pescoço”877. Ao sócio da firma Worsdell878, a propósito do 

pretendido aumento de salário, o “Come e Dorme” dissera “Sejamos democráticos”879. 

Estranhava o patrão que os operários “eram unânimes em alegar que o “Come e Dorme” 

lhes fazia falta na fábrica, «porque era ele que os guiava»”880. “No quê?”881 perguntava o 

patrão e deduzia que era ele quem “os guiava em qualquer actividade secreta”882. 

Os dois encarregados da fábrica que testemunharam foram unânimes em considerar 

hostil a atitude do “Come e Dorme” para com o patrão883. José Correia Pereira, o operário 

ameaçado, declarou que quando “foi recusado o aumento de salários aos operários (…), 
                                                           
872 Ibidem. 
873 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PS PC 633/46 NT 4899, António do Carmo Lourenço, Processo de acusação. 
874 Ibidem, fl. 2, Doc. do PV da PIDE de Faro, de 21 de Julho de 1946. 
875 Ibidem.  
876 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC RGP 18346 SC, Biografia Prisional de António do Carmo Lourenço. 
877 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PS PC 633/46 NT 4899, António do Carmo Lourenço, «Auto do corpo de 
delito», fl. 8, terceira testemunha, Joaquim da Encarnação Mira. 
878 Worsdell, um inglês, sócio de Aldemiro Mira, que posteriormente se estabeleceu por conta própria com 
uma fábrica no cimo da Rua da Sé, frente ao Castelo de Silves. 
879 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PS PC 633/46 NT 4899, António do Carmo Lourenço, «Auto do corpo de 
delito», fl. 8 v., terceira testemunha, Joaquim da Encarnação Mira. 
880 Ibidem, fl. 7, terceira testemunha, Joaquim da Encarnação Mira. 
881 Ibidem. 
882 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 745/46 UI 2580, Regina Ventura Duarte, fl. 161, Relatório extraordinário 
do PV da PIDE de Faro, de 7 de Julho de 1946. 
883 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PS PC 633/46 NT 4899, António do Carmo Lourenço, «Auto do corpo de 
delito», fl. 8 v., «Quarta testemunha», Augusto Guerreirinho, e fl. 9, «Quinta testemunha», Manuel Martins 
Guerreirinho. 
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continuou dedicando ao trabalho o melhor do seu esforço, ao contrário de todos os outros 

que por esse facto o abandonaram. (…) No dia em que 300 deixaram o trabalho, João 

Rodrigues dissera [lhe] «Afinal temos aqui dentro um polícia de informação»”884. Como 

“todos os olhares convergiram” para si, quis saber se o assunto era com ele, ao que o 

operário Joaquim Gomes lhe dissera: “cala-te, senão corto-te o pescoço!”885. A ameaça 

referida tinha sido feita “por não ter baixado a produção e ainda porque (…) não colaborou 

na suspensão do trabalho que teve lugar no dia três”886.  

O fiscal do INT António Estiveira, também ouvido, tinha “a certeza que o referido 

“Come e Dorme” [era] contrário à actual situação política”887, até porque já diversos 

operários tinham sido despedidos dessa fábrica, “alguns dos quais chefes de família” 888, e 

nunca os restantes operários tinham feito greve ou assumido atitude colectiva de protesto 

por esse facto. 

No âmbito deste processo e por causa da carta anónima, foram também ouvidos 

pela Polícia os membros da Comissão Concelhia do MUD. Todos os inquiridos declararam 

desconhecer a proveniência da carta. 

Por seu lado, António do Carmo Lourenço declarou ignorar “que existisse qualquer 

combinação entre os operários da fábrica para reduzir gradualmente o rendimento do 

trabalho”889. Declarou ainda que em nada tinha contribuído para a suspensão do trabalho 

na fábrica, na manhã do dia 3. Afirmou que era “adepto do Governo do Estado Novo” e 

negou estar “filiado em qualquer associação secreta ou partido clandestino, nomeadamente, 

o comunismo”890. Perguntado pela senha de ligação de que era portador no momento da 

sua captura, “respondeu que em 1945 foi-lhe entregue por um seu amigo José Coelho, 

rádiotécnico, para fazer um negócio com um terceiro e que entretanto ficara esquecida”891.  

Salvador Gomes Vilarinho estava convencido que António do Carmo Lourenço 

mentia. Além da semelhança gráfica que os requerimentos tinham com a carta anónima, no 

                                                           
884 Ibidem, fl. 9 v., «Sexta Testemunha», José Correia Pereira. 
885 Ibidem, fl. 10, «Sexta Testemunha», José Correia Pereira. 
886 Ibidem, fl. 9 v., «Sexta Testemunha», José Correia Pereira. 
887 Ibidem, fls. 10 v. e 11, «Oitava Testemunha», António Estiveira da Cruz Ataíde. 
888 Ibidem. 
889 Ibidem, fl. 4 v., «Auto de Perguntas» a António do Carmo Lourenço», de 22 de Julho de 1946. 
890 Ibidem, fl. 5, «Auto de Perguntas» a António do Carmo Lourenço», de 22 de Julho de 1946. 
891 Ibidem.  
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dia 3 à noite, véspera do aparecimento da carta, “tendo sido procurados por toda a 

parte”892, não fora possível “descobrir António Rosa [António do Carmo Lourenço], Silva 

Gregório, Adelino Pinto e um tal Vitoriano, Presidente do Sindicato dos Operários 

Corticeiros”893, suspeitando-se “que tenham reunido em local ignorado, forjando a carta 

anónima”894. 

Apesar das insistências do Presidente da Câmara e do Subchefe Martins, António 

do Carmo Lourenço foi restituído à liberdade a 10 de Agosto de 1946895. Superiormente 

concluíra-se que a suspeita de incitamento à paralisação do trabalho não se provara por não 

existirem “elementos de prova suficientes”896 que permitissem atribuir responsabilidades, 

pelo que as investigações cessaram e o processo-crime foi “imediatamente encerrado” 897.  

Estes acontecimentos em Silves tiveram o destaque merecido nas páginas do 

Avante!898. 

Aldemiro Mira pensou despedir todos os homens da secção de escolha de rolhas, 

substituindo-os por mulheres. Tentando evitar o despedimento de 40 operários, a célula da 

empresa organizou um protesto junto do Sindicato. Para tratar do problema, constituiu-se 

uma comissão que foi falar com o Presidente da União Nacional. Este deu razão aos 

operários e ficou de falar com Aldemiro Mira. Enquanto o assunto não se resolveu, os 

operários concentravam-se diariamente no Sindicato. As mulheres corticeiras 

solidarizaram-se nesta luta e os homens não foram despedidos899. 

Na empresa de André Luís Bós havia também uma célula muito activa, que gozava 

de grande apoio entre os trabalhadores daquela unidade de metalo-mecânica. Desta célula 

faziam parte José da Conceição Guia, o “José da Chica”, Germinal Furtado da Silva, José 

Saturnino Guerreiro, António Benagil, Francisco Guerreiro e outros900. 

                                                           
892 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 745/46 UI 2580, Regina Ventura Duarte, fl. 163, Relatório do PV da 
PIDE de Faro, de 7 de Julho de 1946. 
893 Ibidem. 
894 Ibidem. 
895 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC RGP 18346 SC, Biografia Prisional de António do Carmo Lourenço.  
896 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PS PC 633/46 NT 4899, António do Carmo Lourenço, fl. 42, Determinação de 
19 de Setembro de 1946. 
897 Ibidem. 
898 Cf. Avante!, VI Série, n. º 95, Out. 1946, p. 3, «Os corticeiros de Silves lutam pelo direito ao trabalho». 
899 AP de José António Correia Viola, Entrevista a Manuel Miguel Peres, Doc. Cit., [Texto policopiado], 
Silves, 1975. 
900 Entrevistas a Manuel Lourenço Neto e a José Saturnino Guerreiro. 
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A contestação nos campos também se fez sentir no concelho. Por entre os 

trabalhadores rurais circulava o jornal O Camponês, que organizava as reivindicações da 

classe, nomeadamente a das oito horas de trabalho. Este jornal era distribuído por João 

Vitória901, um militante comunista que possuía uma taberna perto do rio. 

José Vitoriano dava conta do trabalho sindical realizado, recebendo indicações do 

funcionário do PCP nas reuniões do Comité Provincial. Em meados de 1946, José 

Vitoriano foi, a pé, a Messines com João Sequeira dos Santos e António do Carmo 

Lourenço, a uma reunião na casa de Manuel Rodrigues Pereira. A reunião foi conduzida 

por Sérgio Vilarigues e nela foi analisada vária documentação. De manhã regressaram a 

Silves de autocarro902. 

Posteriormente, José Vitoriano foi convocado para uma reunião clandestina a nível 

nacional, pelo que foi de comboio até Santarém. Aí teve um encontro com Manuel da 

Silva, funcionário do PCP residente no Algarve, seguindo ambos de comboio até Taveiro, 

acima de Coimbra. Soube então que ia participar no IV Congresso do PCP903. Nessa 

localidade entraram num carro e pediram-lhes para fechar os olhos. Chegados algures a 

uma casa solarenga, onde ficaram cinco dias, José Vitoriano participou nas sessões 

                                                           
901 AP de José António Correia Viola, [Texto policopiado], [s.d.], «Elogio Fúnebre a João Vitória». 
902 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
903 O IV Congresso do PCP (II Ilegal) realizou-se em 1946, numa casa solarenga da Lousã, alugada 
temporariamente por um núcleo de três destacados intelectuais da organização de Coimbra. Com a 
participação de mais de 50 delegados, o congresso constituiu, em situação de total clandestinidade, uma 
operação de alto risco. O IV Congresso ocorreu num momento de ascensão das lutas operárias e de um 
grande progresso nas organizações unitárias e na própria organização do PCP. Desde o último congresso, o 
número de militantes triplicara, as organizações locais tinham crescido cinco vezes, o Avante! quadruplicara 
a sua tiragem e aumentara significativamente o número de células de empresa. No congresso, Cunhal impôs a 
sua linha de orientação político-partidária, que defendia a “luta de massas” para acabar com o fascismo, 
derrotando a linha defendida por Júlio Fogaça, a denominada “política de transição”, forma portuguesa de 
“browderismo”. O relatório de Álvaro Cunhal, “O caminho para o derrubamento do fascismo”, foi aprovado, 
reafirmando a política de unidade nacional antifascista e apontando como caminho para o derrubamento do 
fascismo o levantamento nacional. Finalmente, o congresso decidiu ainda a dissolução dos GAC. A 
realização do congresso obedeceu a severas condições de segurança e secretismo. Três viaturas, conduzidas 
por militantes do reduzido núcleo de Coimbra responsável pelo aluguer da casa, recolheram, numa área 
envolvente de 30 quilómetros em torno da Lousã, o conjunto dos delegados dispersos pela região. Só se 
transportava quem assumisse o compromisso de, durante a viagem e na própria instalação, não fazer 
perguntas nem manifestar curiosidades sobre o local do congresso. Na deslocação, nenhum poderia abrir os 
olhos para saber onde estava. Foi a partir de então que o PCP aperfeiçoou o seu aparelho clandestino de 
acordo com o modelo leninista de Partido, baseado no conceito do revolucionário profissional e numa 
disciplina e dedicação totais. Os métodos conspirativos deveriam ser rigorosos e foi assumido como regra 
que, perante a PIDE, ninguém diria nada que pudesse fazer perigar os militantes e a organização do PCP. 
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contínuas de trabalho dos delegados com os membros do Secretariado e da Direcção904. Só 

aí viu que os documentos que analisara na reunião tida com Sérgio Vilarigues, em 

Messines, eram as teses que foram apresentadas ao Congresso905.  

Depois do Congresso, as suas responsabilidades alargaram-se, sendo o responsável 

por duas comissões sindicais ao nível do distrito. Uma era um organismo composto pelos 

dirigentes sindicais das indústrias conserveira906 e corticeira do Algarve. A outra era uma 

comissão sindical de operários, também de carácter provincial. Ambos os organismos eram 

ilegais e clandestinos907.  

Este organismo formado pelos dirigentes sindicais do distrito era ilegal, mas a 

intervenção daí resultante era desenvolvida dentro dos trâmites legais. Nessas reuniões 

sindicais clandestinas, decidiam-se as actividades a promover, a sua intervenção e 

coordenação, no sentido de pressionar os Sindicatos e a delegação do Instituto Nacional do 

Trabalho, em Faro, a resolver as dificuldades sentidas pelo operariado corticeiro. Estes 

dirigentes sindicais reuniam-se também em situações legais motivadas pela acção de 

ordens corporativas oficiais para discutir os problemas das indústrias908. 

A organização sindical foi um dos mais importantes aspectos resultantes do IV 

Congresso909, pelo que, na aplicação das suas decisões, José Vitoriano, Joaquim 

Couceiro910 (Pinante), José Soares (Malatesta) e Manuel Repas da Mata911 constituíram, 

junto do Secretariado do Comité Central do PCP, uma Comissão Coordenadora Nacional 

                                                           
904 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, Ob. Cit., Vol. II, pp. 612 e 613. 
905 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
906 A indústria conserveira no Algarve localizava-se em Lagos, Portimão, Olhão e Vila Real de Santo 
António. 
907 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
908 Ibidem. 
909 Álvaro Cunhal acompanhou de perto o processo de ascensão dos quadros comunistas à Direcção dos 
Sindicatos Nacionais. Segundo Pacheco Pereira, o documento sobre o balanço da intervenção sindical de 
1945 é da autoria de Álvaro Cunhal. Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, Ob. Cit., Vol. II, p. 443. 
910 Joaquim da Silva Couceiro (o Pinante) era um vidreiro da Marinha Grande. Destacou-se aí na actividade 
sindical desde os anos 30. Em 1945, foi eleito Presidente do Sindicato Nacional dos Operários Vidreiros da 
Marinha Grande. 
911 Eram respectivamente o Presidente do Sindicato dos Operários Corticeiros de Faro, o Presidente do 
Sindicato Nacional dos Operários Vidreiros da Marinha Grande, o Presidente do Sindicato Nacional dos 
Fragateiros do Porto de Lisboa e o Presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Construção Civil 
de Évora. 
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do Trabalho nos Sindicatos Nacionais912, controlada por Manuel Rodrigues da Silva. Em 

resultado do Congresso foi também criado o Comité Nacional Corticeiro, órgão 

clandestino, composto por militantes representantes dos centros corticeiros913. José 

Vitoriano e Américo Leal integraram este novo comité sindical. “A própria criação deste 

organismo é prova da importância que o Partido atribuía à luta da classe corticeira na 

época e do reconhecimento da existência das boas condições objectivas e subjectivas para 

a sua intensificação e desenvolvimento, particularmente em toda a região a sul do Tejo”914, 

introduzindo uma melhoria qualitativa nas lutas dos corticeiros à escala nacional. O 

Comité reunia mensalmente, pelo que teve um importante papel na organização, direcção e 

coordenação da luta dos corticeiros, que se desencadeou nos últimos meses de 1946 e que 

levou à conquista de um novo despacho em Dezembro desse ano915. Esta luta desenvolveu-

se em moldes muito semelhantes à de 1944, “mas com maior movimentação de massas e 

intervenção sindical”916, que se estendeu ao distrito de Évora e ao Algarve917. 

Multiplicaram-se as concentrações nas empresas e nos sindicatos, as idas de comissões 

operárias e de delegados sindicatos ao INT, os pedidos de audiência ao Subsecretário de 

Estado das Corporações, exigindo a saída de novo Despacho com a satisfação de um 

conjunto de reivindicações salariais918. 

Silves teve um papel catalizador nessa luta. Uma concentração junto ao Sindicato 

de cerca de 500 operários conseguiu nomear uma “Comissão Popular Permanente”919 para 

tratar do fornecimento dos géneros alimentares e da sua distribuição, de modo a resolver as 

irregularidades e insuficiências. Foi apresentada ainda a proposta de uma reunião de todas 

as Direcções Sindicais da indústria corticeira. De imediato, o INT e o Subsecretário de 

                                                           
912 Cf. Álvaro Cunhal, O Caminho para o Derrubamento do Fascismo. Informe Político do CC. IV 
Congresso do PCP, Lisboa, Edições Avante! 1997, p. 39. 
913 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
914 Cf. O Militante, n.º 179, 4/90, p. 26, «1943-1947 Lutas da Classe Corticeira» (artigo de José Rodrigues 
Vitoriano). O Comité Nacional Corticeiro tinha o papel primordial na direcção e coordenação de algumas 
lutas corticeiras nos centros corticeiros da Margem Sul do Tejo e da “corda industrial” que ia de Almada ao 
Montijo, seguindo por Azaruja, Évora, Vendas Novas, Sines, Ermidas-Gare, Silves, Faro e São Brás de 
Alportel. 
915 Cf. O Militante, n.º 179, 4/90, p. 26, «1943-1947 Lutas da Classe Corticeira» (artigo de José Rodrigues 
Vitoriano). 
916 Ibidem. 
917 Ibidem. 
918 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
919 Cf. Avante!, Série VI, n.º 97, Janeiro de 1947, p. 3, «A luta nos Sindicatos». 
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Estado tentaram impedir a sua realização, mas esta realizou-se no Seixal920. Enquanto a 

reunião decorria, uma grande concentração de operários encheu o edifício e a rua do 

Sindicato dos Corticeiros do Seixal. Dessa reunião saiu a decisão de pedir uma audiência 

ao Secretário de Estado das Corporações com as Direcções Sindicais, acompanhadas de 

uma comissão de operários. Castro Fernandes acabou por as receber, “embora muito tenha 

barafustado e ameaçado”921. Aos operários, o Secretário de Estado das Corporações disse 

que o Despacho “estava já na gaveta” e que só não tinha ainda saído “porque não cedia a 

pressões”922. No entanto, passados poucos dias, o Despacho saiu. 

Para o Comité Corticeiro a luta não acabara aqui. Tinha de continuar pelo 

cumprimento daquelas cláusulas em relação às quais o patronato resistia a cumprir e pela 

satisfação das outras reivindicações ainda não conseguidas923. “Muitas vezes estes 

Despachos surgiam quando, já em muitas fábricas os trabalhadores, pela sua própria acção 

junto dos patrões, tinham conseguido aumentos, tinham conseguido muitas coisas que 

depois os Despachos vinham legalizar”924. 

O Comité Nacional Corticeiro conseguiu mobilizar para a acção outros dirigentes 

sindicais, que, não sendo comunistas, “compreendiam e que estavam absolutamente 

integrados no sentido de classe, e nos interesses que eram os interesses dos trabalhadores 

que eles representavam no Sindicato”925. 

Como membro da Comissão Nacional Sindical e do Comité Nacional Corticeiro, 

José Vitoriano deslocava-se todos os meses à Margem Sul do Tejo, onde geralmente se 

realizavam as reuniões destes organismos clandestinos, controlados por Joaquim Pires 

Jorge, tendo, de facto, um papel decisivo na coordenação das lutas operárias. “Nós 

tomávamos decisões no Comité Nacional Corticeiro, de acordo com o ambiente, sobre 

situações objectivas que existiam, e depois não era difícil levá-las à concretização porque 

                                                           
920 Cf. O Militante, n.º 179, 4/90, p. 26, «1943-1947 Lutas da Classe Corticeira» (artigo de José Rodrigues 
Vitoriano). 
921 Ibidem. 
922 Ibidem. 
923 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
924 Cf. Miguel Medina, Ob. Cit., Vol. I, p. 128. 
925 Idem, Ibidem, p. 127. Exemplo desta situação eram os casos do Presidente do Sindicato de Évora e do 
Presidente do Sindicato do Seixal, nessa altura o maior sindicato do país. 
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as massas estavam ganhas”926. Estando numa situação legal, mas repleta de actividades 

ilegais, o cargo de Presidente do SNOCDF era, para José Vitoriano, “um elemento óptimo 

para cobrir (…) certas tarefas ilegais”927. 

No cargo de Presidente do Sindicato, José Vitoriano não podia evitar situações 

incómodas provocadas pelas solicitações das autoridades em representação do organismo 

corporativo. Não conseguiu esquivar-se a fazer uma breve alocução introdutória no “Serão 

para Trabalhadores”, realizado no Cine-Teatro silvense e organizado pela Federação 

Nacional para a Alegria no Trabalho (FNAT), uma das estruturas de propaganda do regime 

junto dos trabalhadores. Fez a intervenção mais inócua que pôde e soube928. Os 

comentários de alguns operários são exemplos do total desconhecimento da actividade 

clandestina do Presidente do Sindicato: “Fulano é bom moço, mas, mais dia, menos dia, 

está com eles”929. 

Devido ao múltiplo trabalho clandestino, a agitação crescia a olhos vistos no 

distrito, destacando-se Silves, Vila Real de St.º António, Portimão e Lagos na 

movimentação de operários corticeiros e conserveiros. Em resultado dos protestos e das 

marchas de fome, aumentaram as capitações de pão para o Algarve930. A Comissão 

Popular Permanente, acompanhada “por cerca de um milhar de operários e operárias 

obrigou a Intendência Geral dos Abastecimentos a distribuir os géneros que faltavam”931. 

No protesto os operários exigiam uma distribuição regular dos géneros e um aumento da 

capitação do pão. 

A nível nacional, foram obtidas melhorias salariais significativas e, pela primeira 

vez, a garantia mínima de três dias de trabalho semanal e alguns dias de férias anuais. No 

Despacho de Salários Mínimos aprovado, havia uma cláusula que regulamentava as férias 

para os operários corticeiros que, durante o ano anterior, tivessem prestado um “bom e 

                                                           
926 Idem, Ibidem. 
927 Idem, Ibidem, p. 129. 
928 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
929 Cf. José Vitoriano, «Notas sobre o Movimento operário em Silves», in 10º Congresso do Algarve, Ob. 
Cit., p. 76. 
930 Cf. Voz do Sul, n.º 1305, 21 de Dezembro de 1946, p. 1, «Vão aumentar as capitações de pão para o 
Algarve». 
931 Cf. Avante!, Série VI,  n.º 99, Março de 1947, p. 3, «O Povo levanta-se contra a fome». 



 359 

efectivo serviço”932. No entanto, a matéria dos Despachos era sujeita a várias 

interpretações e, muitas vezes, a interpretação das entidades patronais servia para fugir ao 

cumprimento das suas obrigações. Neste contexto, Aldemiro Mira entendeu não pagar as 

férias aos seus operários, na secção de quadração, alegando que estes não tinham prestado 

um “bom e efectivo serviço”, visto que durante grande parte do ano só tinham trabalhado 

três dias por semana, pelo que achava que não tinham direito ao pagamento de férias. 

Outro industrial que tinha tido um incêndio na fábrica, que destruíra exclusivamente o 

armazém de existência de rolhas, pretendia com este pretexto encerrar a empresa por vários 

meses, ficando esta ilibada da obrigatoriedade do pagamento de 3 dias por semana aos 

operários933.  

Os operários afectados dirigiram-se ao Sindicato, reclamando a sua intervenção. No 

segundo caso, a situação resolveu-se, pois a perda foi totalmente paga pelo seguro934. Com 

Aldemiro Mira, a situação foi difícil e morosa. Aldemiro Mira começou por apresentar um 

requerimento com a sua pretensão ao delegado INTP de Faro. A pedido deste, o Sindicato 

emitiu um parecer, no qual alegou que se os operários só tinham trabalhado três dias por 

semana, tinha sido porque a empresa lhes não tinha aberto as portas para trabalharem mais, 

pelo que defendia que os operários tinham direito ao pagamento das férias935. 

O delegado do INTP indeferiu o requerimento de Aldemiro Mira e este recorreu ao 

Subsecretário das Corporações. Castro Fernandes mandou o processo para a Inspecção-

Geral do Trabalho que confirmou a decisão do INTP936. O caso foi julgado no Tribunal de 

Trabalho de Faro, onde José Vitoriano, como Presidente do Sindicato, foi testemunha de 

defesa dos trabalhadores937. Vitoriano dominava a legislação laboral, pelo que expôs com 

clareza a legalidade da pretensão que os operários faziam a Aldemiro Mira. Foi ele “o 

grande obreiro da vitória e o grande acusador no Tribunal contra o patrão”938. Durante o 

                                                           
932 Cf. Vértice 68/Setembro-Outubro 1995, p. 8, «Apontamentos sobre a luta sindical durante o fascismo» 
(artigo de José Vitoriano). 
933 Cf. O Militante, n.º 179, 4/90, p. 25, «1943-1947 Lutas da Classe Corticeira» (artigo de José Rodrigues 
Vitoriano). 
934 Ibidem. 
935 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
936 Ibidem. 
937 AP de José António Correia Viola, Entrevista a Manuel Miguel Peres, Doc. Cit., [Texto policopiado], 
Silves, 1975. 
938 Ibidem. 



 360 

julgamento, Aldemiro Mira suava e barafustava, o que levou à intervenção do juiz. Foi 

condenado a pagar o triplo das férias, isto é, em vez de 9 dias, foi condenado a pagar 27. 

Aldemiro Mira recorreu ainda a instância superior939. 

Em Janeiro de 1948, em consequência do alargamento do mandato das Direcções 

Sindicais, realizaram-se novas eleições, as primeiras desde 1945. Toda uma série de 

medidas restritivas940 foram promulgadas com o “objectivo de tornar mais difícil a eleição 

de direcções da confiança dos trabalhadores e de diminuir as suas possibilidades de acção 

pela via sindical”941. O PCP, consciente das dificuldades crescentes, mas já enriquecido 

com as experiências de 1945, preparou estas eleições, indicando como “indispensável” que 

as organizações do Partido fizessem “uma intensa agitação (verbal e por escrito) entre os 

trabalhadores”, sendo necessário “estar alerta, ir com frequência ao sindicato (seja em 

comissão, em grupo ou individualmente) perguntar a data das eleições e exigir que se 

cumpra o disposto nos estatutos” 942. 

José Vitoriano e a sua equipa directiva foram reeleitos, ficando a aguardar a 

homologação para tomar posse943, estando ainda prevista a sua candidatura à Câmara 

Corporativa944. 

                                                           
939 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
940 Através de um Despacho do Subsecretário de Estado das Corporações limitou-se o direito de voto aos 
sócios dos sindicatos que tinham cartão sindical e que tinham pago as quotas dos últimos doze meses; as 
candidaturas só podiam ser apresentadas pelas Direcções em exercício ou por um número de sócios 
correspondente a dez por cento dos sócios com direito a voto e com um mínimo de vinte dias antes da data 
marcada para as eleições; estabeleceu-se um formato obrigatório para as listas e toda uma série de outras 
regras que permitia ao regime cometer nos sindicatos as mais grosseiras arbitrariedades no sentido da 
anulação de listas e da falsificação dos resultados das eleições, ao mesmo tempo que noutros casos, jogando 
com o desconhecimento dos trabalhadores de grande parte desta regulamentação, os impediram de concorrer 
ao acto eleitoral. Quando o regime não homologava uma direcção eleita, nomeava uma Comissão 
Administrativa, para a qual não havia prazos, podendo permanecer em funções indefinidamente. A luta 
através de concentrações nos sindicatos, assembleias e outras formas fazia-se para impor a realização de 
eleições e correr com comissões administrativas nomeadas. 
941 Cf. José Vitoriano, «Experiências de três anos de luta sindicais», in PCP e a luta sindical, Documentos 
para a História do Partido Comunista Português, Série Especial, Edições Avante!, p. 284. 
942 Cf. PCP e a luta sindical, Documentos para a História do Partido Comunista Português, Série Especial, 
Edições Avante!, p. 40, «Experiências das eleições sindicais de 1945». 
943 A resistência e recusa em homologar algumas direcções acentuaram-se à medida que os trabalhadores se 
mostravam cada vez mais interessadas nos sindicatos. O INT e o Ministério das Corporações não eram 
transigentes nesta matéria. O processo de homologação era quase sempre moroso e não era raro que as 
Direcções eleitas pelos trabalhadores não fossem depois empossadas porque as autoridades corporativas as 
não homologavam, a pretexto de que os eleitos não mereciam confiança política, tendo por base as 
informações que recolhiam das autoridades locais. Outras vezes, pura e simplesmente destituíam as 
Direcções quando estas se revelavam demasiado combativas na defesa dos interesses da classe que 
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A PIDE andava vigilante, aparecendo nas assembleias sindicais com o objectivo de 

criar um clima de intimidação. As conquistas do Sindicato e o confronto com Aldemiro 

Mira tinham dado nas vistas. Salvador Gomes Vilarinho tinha informado a PIDE945 que 

José Vitoriano “não tinha idoneidade política”946. 

A indústria corticeira era uma indústria sujeita a crises periódicas de trabalho. Para 

resolver o problema do desemprego, uma das reivindicações avançadas pelas Comissões de 

Trabalhadores e por dirigentes sindicais era que Portugal estabelecesse relações comerciais 

com todos os países do mundo, subentendendo-se que “se tratava sobretudo da União 

Soviética”947. José Vitoriano fez a proposta a Castro Fernandes no sentido do alargamento 

dos mercados compradores aos países de Leste. Este respondeu-lhe “de modo muito 

assanhado: Isso diz-se nuns papelinhos muito fininhos que se distribuem por aí e em que os 

corticeiros são muito férteis!” 948. 

Para ajudar a cidade em crise, o Governador Civil, Manuel de Barros Amado da 

Cunha, visitou Silves, prometendo a construção de 25 casas económicas e esgotos para 

“muito breve”949. 

A vigilância policial apertava. As investigações às actividades clandestinas do PCP 

no Algarve, desencadeadas pelo Chefe de Brigada Fernando Gouveia que se destacara para 

a região, começaram a dar fruto. Em Maio de 1948, iniciaram-se as prisões, primeiramente 

as dos elementos do MUD e dos elementos das organizações sindicais corporativas de Vila 

Real de St.º António e de Olhão950. Os cuidados conspirativos redobraram951. 

Em Junho de 1946, Vitoriano aguardava ainda a homologação da sua eleição para 

Presidente do Sindicato e, consequentemente, para Procurador à Câmara Corporativa952. O 

                                                                                                                                                                                
representavam. Quando assim acontecia, significava que as direcções tinham entrado no campo da 
“subversão” e a PIDE era chamada para ajudar a repor a ordem. 
944 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
945 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 745/46 UI 2580, Regina Ventura Duarte, fl. 163, Relatório extraordinário 
do PV da PIDE de Faro, de 7 de Julho de 1946. 
946 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
947 Cf. O Militante, n.º 179, 4/90, p. 25, «1943-1947-Lutas da Classe Corticeira» (artigo de José Rodrigues 
Vitoriano). 
948 Ibidem. 
949 Cf. Voz do Sul, n.º 1368, 10 de Abril de 1948, p. 1, «Governador Civil visita Silves». 
950 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, Ob. Cit., Vol. II, p. 747.  
951 Entrevistas a José Rodrigues Vitoriano e a Joaquim do Nascimento Ventura. 
952 Cf. Fernando Gouveia, Ob. Cit., p. 264. 
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caso das férias dos operários da fábrica de Aldemiro Mira, que se arrastara por um ano, foi 

finalmente julgado, por recurso da entidade patronal, em instância superior que 

reconfirmou a sentença anterior. No dia do julgamento, a 29 de Junho de 1946, por ter 

estado presente no julgamento em Faro, José Vitoriano regressou a Silves bastante tarde. 

Às cinco da manhã a sua casa foi assaltada pela PIDE, tendo sido preso.  

A prisão do Presidente do Sindicato e de outros militantes caiu como uma bomba 

no operariado silvense, bem como na organização local do PCP que foi duramente 

atingida. Na noite em que José Vitoriano fora preso, a organização tinha levado a cabo 

uma “agitação” com carimbos de cortiça, pelo que em várias paredes da cidade se lia “a 

palavra de ordem de libertação dos presos políticos e o encerramento do Tarrafal”953. 

Por todo o Algarve as prisões tinham-se sucedido, ultrapassando a meia centena. 

Aos militantes foi apreendida uma série de imprensa clandestina e diversa documentação, 

tendo a organização do PCP caído como um baralho de cartas. Na sua maioria, os 

militantes algarvios não estavam preparados para a violência que encontraram às mãos de 

Fernando Gouveia que utilizou todos os métodos de tortura, pressão e coacção para 

extorquir informações ou para confirmar outras.  

No entanto, e apesar da maioria dos presos ter lido “Se fores preso camarada”954, a 

cada leva de prisões foram ficando mais claros para Fernando Gouveia os contornos da 

organização do PCP no Algarve955. A maior parte dos presos admitiu o seu trabalho 

clandestino e revelou os pseudónimos dos elementos das organizações locais. Muitos 

outros recorreram a historietas confusas, trocando identidades e pseudónimos, numa 

tentativa de despistar a Polícia. Outros confirmaram apenas o seu trabalho e os 

pseudónimos já conhecidos da Polícia. Outros houve que “abriram literalmente o saco”956. 

Dos 55 presos algarvios, 47957 foram a tribunal958. A 5 de Abril de 1949, foram condenados 

38 réus959 e absolvidos 9960. 

                                                           
953 Entrevista João dos Reis Negrão. 
954 Se fores preso camarada…, Editorial Avante!, Abril de 1947. Este documento, escrito por Álvaro Cunhal, 
tornou-se o manual de comportamento dos comunistas na prisão. O porte dos comunistas perante a PIDE era 
um aspecto essencial para a sobrevivência e manutenção da organização clandestina do PCP. 
955 Cf. IAN-TT, TBH, 2º Juízo Tribunal, Proc. 128/48, 7 vols. 
956 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura.  
957 Os arguidos neste processo foram António do Carmo Lourenço, Delecier Vieira Gomes, José Alberto de 
Oliveira, Francisco Tomé Correia, José Moleiro da Purificação, Francisco Martinho, Salvador da Luz 
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José Rodrigues Vitoriano, Salvador Rodrigues Mourinho, António do Carmo 

Lourenço, Delecier Vieira Gomes, Francisco António Duarte (Chico Benjamim), Joaquim 

do Nascimento Ventura e José da Conceição Palminha foram condenados961. A defendê-los 

estiveram advogados notáveis962 e uma plêiade de testemunhas abonatórias sonantes963. 

Assim terminava, nas palavras de Fernando Gouveia, a “organização perfeita, 

segundo as palavras de ordem do Partido, que no Algarve possuía o mais forte sector 

provincial”964. 

Mas, afinal, a organização comunista não morrera, como veremos adiante… 

                                                                                                                                                                                
Taquelim, Salvador Rodrigues Mourinho, José Rodrigues Vitoriano, Jaime Silvestre Quintas Santiago, 
Francisco António Duarte, António Samúdio, Manuel Rodrigues Pereira, Domingos Martins Boronha, 
António Vicente Campinas, Sebastião Filipe Belião, Manuel Wenceslau Leiria, Joaquim Henriques 
Alexandre, Joaquim Martins, António Mariano, Cristiano Augusto Xavier, Joaquim Jerónimo Gonçalves, 
Sebastião Cabral Valente, José Salustiano de Jesus, Inácio Flor, José de Sousa Marcos, José Augusto 
Murtinheira, Joaquim Domingos Gonçalves, Vidaúl José Ventura, Joaquim do Nascimento Ventura, António 
Pereira Fernandes, Ilídio Caraça Rodrigues, António da Graça Correia, José do Carmo Padesca, João Inácio 
Prata, António Ramos de Almeida, José da Conceição Palminha, Romeu Cabrita Agostinho, Ilídio 
Rodrigues, João Filipe Máximo Larouce, Maria Clementina Ventura, Manuel Avelino Alves, Francisco 
Carmo de Jesus, Avelar de Sousa Ribeiro, José Custódio Rufino, Pedro Faustino Júnior e João de Sousa 
Cachopa. 
958 Concluída a instrução do processo a 10 de Novembro de 1948, José Vitoriano, António do Carmo 
Lourenço, Salvador Rodrigues Mourinho e Francisco António Duarte aguardaram presos o julgamento, sem 
direito a caução. Aos restantes réus silvenses foram-lhes fixadas diferentes cauções e aguardaram o 
julgamento em liberdade. Estes ainda apresentaram recurso da decisão, mas acabaram por o retirar, cônscios 
de que a pena poderia ser agravada. 
959 Cf. República, n.º 6613, 6 de Abril de 1949, p. 5, «O Plenário». 
960 Cf. IAN-TT, TBH, 2º Juízo Tribunal, Proc. 128/48, 1º Vol., capa do processo. 
961 Ibidem, Vol. I. José Rodrigues Vitoriano e Salvador Rodrigues Mourinho foram condenados na pena de 2 
anos e 6 meses de prisão maior celular e na pena de quinze anos de perda de direitos políticos; Francisco 
António Duarte em 20 meses de prisão correccional, com suspensão de direitos políticos por quatro anos; 
Joaquim do Nascimento Ventura, José da Conceição Palminha e Delecier Vieira Gomes foram condenados a 
18 meses de prisão correccional, com suspensão de direitos políticos por quatro anos; António do Carmo 
Lourenço foi condenado a 12 meses de prisão de prisão correccional.  
962 Advogados dos silvenses: Júlio Filipe de Almeida Carrapato, José Magalhães Godinho, Armindo Barata e 
Arlindo Vicente. Outros advogados destacaram-se na defesa dos outros réus deste processo, nomeadamente 
Manuel João da Palma Carlos e Fernando Carvalho Araújo. 
963 Testemunhas dos silvenses: Fernando Lopes Graça, Julião Quintinha, Assis Esperança, Anacleto Martins, 
Domingos Vaquero, Januário de Almeida Filipe, João Ventura Duarte, entre outros. Mário Azevedo Gomes, 
Maria Isabel Aboim Inglês, João da Silva Nobre, entre outros, também foram as testemunhas a favor dos 
restantes réus. 
964 Cf. IAN-TT, TBH, 2º Juízo Tribunal, Proc. 128/48, 4º Vol., fls. 843 v., «Relatório de Fernando Gouveia», 
de 27 de Outubro de 1948. 
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1.5.2 - José Rodrigues Vitoriano965 

 
 

José Rodrigues Vitoriano, filho de António Vitoriano e de Mariana da Conceição, 

nasceu em Torre e Cercas, perto de Silves, a 30 de Dezembro de 1917966, no seio de uma 

família de camponeses pobres. Teve a infância característica das crianças silvenses das 

famílias operárias e camponesas. Muitas vezes descalço, ajudava os seus pais no trabalho 

do campo, a guardar os porcos, a arranjar lenha para queimar na cozinha, a “ir com o burro 

com dois cântaros em cima de uma cangalhas à fonte, enchê-los de água com um balde e 

trazê-los para casa. Enfim, estas e outras tarefas de pouca monta, mas que para a vida 

familiar era importante a minha existência para as fazer”967. 

Muito irrequieto e ligeiro, revelava uma genuína curiosidade pelas coisas à sua 

volta. Mas a Escola Primária ficava na cidade, a 6 km, e os pais precisavam da sua ajuda 

no trabalho rural. Aos 8 anos aprendeu a ler com um “moço”, que morava a 3 km de sua 

casa e que tinha acabado de fazer o exame de instrução primária, pelo que começara à 

noite a ensinar alguns miúdos, a quem cobrava 1$00 por semana. “E então revelei-me um 

«barra»”968. 

Quatro meses depois, e porque “em terra de cegos quem tem um olho é rei”969, o 

José, com o que aprendera, começou, por sua vez, a ensinar os miúdos do seu monte e das 

proximidades e, “armado em professor”, cobrava-lhes o mesmo. Ensinou ao pai o 

suficiente para ler o jornal e escrever o seu nome. Aos 10 anos, o irmão mais novo 

substituiu-o no trabalho familiar, permitindo que fosse para a Escola Primária. Pela sua 

leitura fluente, a professora pô-lo na 3ª classe, “só depois se dando conta de que (…) na 

escrita e nas contas estava muito longe do nível da leitura”970. Conseguiu recuperar o 

atraso e no fim do ano passou para a 4ª classe, concluindo a Escola Primária aos 12 anos. 

Os pais, entusiasmados com a facilidade com que o filho aprendia, pensaram fazer “um 

                                                           
965 Para evitar repetições, as citações assinaladas entre aspas e sem a respectiva referência bibliográfica 
correspondem a declarações de José Rodrigues Vitoriano nas diversas entrevistas realizadas. 
966 Nascido no último dia do ano de 1917, José Vitoriano foi registado no dia seguinte, sendo essa a data 
oficial do seu nascimento. 
967 AP José Rodrigues Vitoriano, depoimento de José Vitoriano [Texto policopiado], Junho/1996. 
968 Ibidem. 
969 Ibidem. 
970 Ibidem. 
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sacrifício” para que continuasse os estudos na Escola Comercial e Industrial de Silves. 

Cometeram o erro de pedir a opinião a um lavrador conhecido. O conselho deste foi 

peremptório: “Oh, Sr. António, deixe-se disso, ponha-o mas é a trabalhar! E os (…) pais 

não ousaram ignorar os conselhos do lavrador”971. 

Assim, acabado de fazer 13 anos, José Vitoriano foi trabalhar para a fábrica de 

cortiça de José António Duarte, a maior da cidade. Entrou, como todos os rapazes, para o 

“tráfego”, que em linguagem da fábrica era o “estrafego”, um trabalho não-qualificado 

composto de muitos serviços que eram feitos por miúdos. 

O trabalho na cidade deu-lhe a conhecer um mundo que adivinhava mas que 

desconhecia, o da oposição operária ao regime. Em 1932, participou pela primeira vez 

numa greve, contra os descontos para o Fundo de Desemprego que então tinham 

começado. Participou na greve do 18 de Janeiro de 1934, mas não a presenciou, pois os 

grevistas tinham feito piquetes nas veredas que conduziam à cidade, pelo que os corticeiros 

vindos dos arredores, “ao soar a greve”, voltavam para trás. Ouvia, porém, as conversas e 

sabia o que se passara, especialmente nessa última greve, e que originara a prisão de 

muitos corticeiros, anarquistas e comunistas, seus conhecidos. Aos 15 anos, Fernando 

Melrinho, um velho corticeiro, dera-lhe o primeiro Avante!. “Tu não percebes nada disto, 

mas toma lá e lê”. 

Passados uns meses, José Vitoriano já estava num serviço em que implicava lidar 

com várias classes e vários calibres de rolhas, dando ainda a serventia às máquinas de 

polir, o que exigia muita atenção para não se fazerem misturas. Era um serviço em que se 

“safava bem”. O patrão promoveu-o para o escritório, com a condição de “lavar os pés 

todos os dias porque transpirava muito e cheirava mal”. Mas esteve pouco tempo aí. 

Continuou a aprendizagem da escolha de rolhas e a realizar algumas tarefas de 

responsabilidade, como pesagens de cortiça, anotação das quantidades, tendo 

simultaneamente a responsabilidade pelo armazém da existência de rolhas, uma vez que 

conhecia a localização de classes, segundo os calibres, e a preparação dos lotes para 

exportação.  

 Perante a sagacidade e destreza do rapaz, o patrão foi-o promovendo até o colocar 
                                                           
971 Ibidem. 
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num armazém como responsável por um grupo de jovens aprendizas de escolha de rolhas, 

a quem deveria vigiar e controlar a produção. No novo cargo deveria anotar as quantidades 

de trabalho realizado por cada uma, mandando-as vazar, ao mesmo tempo, os recipientes 

de rolhas escolhidas para ver quem é que voltava a enchê-los primeiro e quem se atrasava. 

“Creio que nunca o fiz, mas se alguma fez o fiz, não tenho ideia de alguma vez o ter 

informado dos resultados”972. Os seus serviços de encarregado foram dispensados. O 

patrão, vendo que o rapaz não prestava para essa tarefa, aproveitou “uma questão de ordem 

pessoal” e despediu-o. Tinha 18 anos. 

Na época, José Vitoriano não era conhecido fora da fábrica. “Era um campóniosito 

que tinha vindo lá da charneca”973 e cuja existência na cidade ninguém conhecia. O 

despedimento tornou-o conhecido, teve eco no meio operário da cidade, passando a ser 

visto como “um jovem vitimado pela perseguição e despedido pelo patrão”. 

José Vitoriano foi trabalhar para a fábrica Canelas & Garrochinho, onde ficou até ir 

para a tropa. 

Com a Guerra Civil de Espanha, despertou “para as coisas políticas”, iniciando uma 

intensa actividade associativa. Frequentava o bar do Silves Futebol Clube, onde se ouvia à 

socapa a Rádio Madrid e, “tal como a generalidade dos operários em Silves”974, passou a 

viver este acontecimento “com o entusiasmo e as angústias que a sua evolução provocava”. 

Aprendeu Esperanto na Escola Esperantista de José Gonçalves Vítor, travando 

correspondência com nacionais e estrangeiros. Foi depois professor de Esperanto na escola 

do Zé do Garrado. Recuperou do abandono, com outros corticeiros, a Sociedade 

Filarmónica Silvense. Fundou e organizou, inicialmente em sua casa, a Biblioteca Popular. 

Era ainda um dos responsáveis pela comissão de auxílio aos jovens tuberculosos não 

hospitalizados. O azar e a doença de alguns amigos muito próximos deram-lhe alguns 

desgostos. A morte de Joaquim Velhinha, seu companheiro inseparável, electrocutado 

acidentalmente, e a de José Calisto, por tuberculose, marcaram “o Zé por muito tempo e 

tiveram influência na sua formação humana e na tolerância que manifestou por toda a sua 

                                                           
972 Ibidem. 
973 Ibidem. 
974 Ibidem. 
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vida”975.  

Apesar de ainda não ser militante, na segunda metade de 1936, já colaborava 

activamente com o PCP. Acompanhava os militantes mais velhos, participava nas 

discussões, nos comentários dos noticiários, vendia senhas do Socorro Vermelho 

Internacional, distribuía alguns Avante! e colaborava nas subscrições para a ajuda aos 

presos políticos da terra, desterrados em Angra do Heroísmo e no Tarrafal, em 

consequência do 18 de Janeiro de 1934. 

No início de 1938, cumpriu o serviço militar em Tavira. Regressado da tropa, 

trabalhou na fábrica de Joaquim Lourenço Martins (Joaquim Pauzinho). Tendo essa fábrica 

ardido, transitou para a fábrica de Aldemiro Mira, um dos centros da organização local do 

PCP. 

Com a prisão dos elementos do Comité Local do PCP, em 1938, tomou “melhor 

consciência da necessidade de lutar”. No período da II Guerra Mundial, José Vitoriano era 

já um operário esclarecido. Lera os clássicos da literatura e do marxismo, bem como a 

imprensa progressista nacional, nomeadamente Sol Nascente976 e O Diabo, cuja colecção 

completa lhe fora oferecida por Fernando Piteira Santos, uma das vezes que se deslocara a 

Lisboa para reunir com Ferreira Marquês e Piteira Santos que o levou às instalações do 

jornal. 

1941, o ano em que a reorganização se fez sentir no Algarve, marcou a entrada 

oficial de José Vitoriano no PCP. Quando lhe foi formalmente colocada a adesão, “aceitou 

com alegria”977. Por essa altura, inscreveu-se na Escola Comercial e Industrial de Silves, 

tendo concluído o curso comercial nocturno em 1945. 

A par de um intenso trabalho associativo, pois fazia parte das direcções do Silves 

Futebol Clube e da Sociedade Filarmónica Silvense, como secretário, e da cooperativa “A 

Compensadora”, como tesoureiro, rapidamente ascendeu ao Comité Local e seguidamente 

ao Comité Regional do Barlavento, que integrava as estruturas clandestinas do PCP de 

Silves, Portimão e Lagos. 

                                                           
975 Depoimento manuscrito de Joaquim do Nascimento Ventura, Março de 2006. 
976 A colecção de Sol Nascente foi oferecida à Biblioteca Popular por António dos Santos Guerreiro, 
conhecido por Raminhos, um jovem chapeleiro de Loulé, que se estabelecera em Silves e que acompanhava 
com os jovens corticeiros do MUDJ.  
977 AP José Rodrigues Vitoriano, depoimento de José Vitoriano [Texto policopiado], Junho/1996. 
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Na conjuntura do final da guerra, a situação do operariado silvense era dramática. 

Havia desemprego e falta de géneros. Os operários formavam comissões e faziam 

concentrações, de modo a forçar que o Sindicato Nacional dos Operários Corticeiros 

interviesse junto da organização dos abastecimentos ou resolvesse as questões mais 

prementes. Quando o regime anunciou, em Novembro de 1944, que iria haver eleições em 

todos os sindicatos, José Vitoriano, por vontade dos operários corticeiros de Silves, foi 

colocado à frente de uma lista que saiu vencedora em Janeiro de 1945. O operariado 

silvense conseguira furar a organização corporativa, colocando à frente do Sindicato 

corporativo dos corticeiros um dos mais activos e promissores militantes do PCP. Sobre a 

sua eleição, Salvador Gomes Vilarinho informou o Instituto Nacional do Trabalho e 

Previdência: José Vitoriano “tem bom comportamento moral, porém, desconheço a sua 

feição política”978. 

A eleição de José Vitoriano para Presidente do Sindicato provocou a reorganização 

do Comité Local e a subida de novos elementos979. A partir desta altura, José Vitoriano, 

por razões de segurança, afastou-se completamente da organização local do PCP, 

integrando somente a nível distrital o Comité Provincial do Algarve980, no qual era 

responsável pela condução da política sindical. Pela mesma razão, não integrou os 

movimentos democráticos silvenses do MUD e do MUDJ no pós-guerra. 

Como secretário do Silves Futebol Clube promoveu conferências culturais nesta 

associação desportiva sobre temas de interesse cultural e relevantes para os jovens 

associados. Numa destas conferências sobre profilaxia e saúde, o estudante de Medicina 

Óscar Penedo, irmão do escritor e oposicionista Leão Penedo, convidou-o para integrar o 

MUDJ, o que ele recusou981. 

Uma nova lista foi feita para a Direcção do Silves Futebol Clube formada por 

elementos afectos ao regime. Pretendia-se acabar com a liderança dos operários corticeiros 

e de outros, que as autoridades consideravam subversivos. Sebastião Heliodoro Garcia 

                                                           
978 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC Bol. 71155 UI 8003, José Rodrigues Vitoriano, Informação do Presidente da 
CM de Silves ao Instituto Nacional do Trabalho e Previdência, de 1945. 
979 AP de José António Correia Viola, Entrevista a Manuel Miguel Peres, Doc. Cit., [Texto policopiado], 
Silves, 1975. 
980 Cf. Fernando Gouveia, Ob. Cit., p. 404. 
981 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
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colocou José Vitoriano, o único membro da Direcção anterior, na nova lista, com a 

alegação que “ele era o único que trabalhava”. Convidado, José Vitoriano recusou integrar 

a nova lista. 

À frente do Sindicato, José Vitoriano realizou um exaustivo trabalho em defesa dos 

operários corticeiros silvenses que, nos anos 40, viviam no limiar da pobreza, afectados 

pela fome, pelo desemprego, pela tuberculose e pelas habituais arbitrariedades de alguns 

industriais locais982. Segundo as suas palavras, esteve “por dentro e por fora” do trabalho 

sindical, na “medida em que era um membro responsável do Partido e portanto participava 

nos organismos do Partido que decidiam avançar, tomar esta ou aquela decisão, (…) e por 

fora, na medida em que, como Presidente do Sindicato, recebia os trabalhadores, ouvia-os, 

e tinha depois de aparecer, junto das estruturas oficiais, no Instituto Nacional do Trabalho, 

ou do Secretário de Estado das Corporações, como um dirigente sindical que ia ali 

apresentar os problemas que os trabalhadores tinham levado ao sindicato”983. 

Em 1946, sem saber ao que ia, José Vitoriano foi a uma reunião clandestina que 

era, afinal, o IV Congresso do PCP. Conforme as instruções que recebera, viajou até 

Santarém sozinho, onde deveria encontrar-se com alguém. Chegado a Santarém, foi 

almoçar numa tasca e, para seu azar, aí estava o silvense Estanislau do Carmo Ramos que 

ficou contentíssimo de o ver, mas que José Vitoriano “despachou” como pôde, devido ao 

cuidado conspirativo que era obrigado a manter. Ficou admirado com o grau de 

organização do congresso, realizado nas difíceis condições de total clandestinidade984. Em 

consequência do congresso, as suas responsabilidades aumentaram no movimento operário 

nacional. Tornou-se membro do Comité Nacional Corticeiro, que coordenava as lutas dos 

corticeiros no país, e da Comissão Nacional Sindical, que coordenava o trabalho sindical a 

nível nacional. No Algarve, também clandestinamente, controlava uma Comissão de 

líderes sindicais (das cortiças e das conservas) e ainda uma Comissão sindical de operários, 

também de carácter provincial. Usava então o pseudónimo de “Joel.”985 

                                                           
982 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
983 Cf. Miguel Medina, Ob. Cit., Vol. I, p. 128. 
984 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
985 Ibidem. 
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José Vitoriano casou-se a 6 de Abril de 1947 com Diamantina Jesus Vicente, de 

quem teve um filho, que não viu crescer986. As responsabilidades que assumira nos 

diversos organismos clandestinos, obrigavam a uma vida extenuante e a viagens mensais à 

Margem Sul ou onde o PCP o convocasse. Geralmente, ao sábado à noite, apanhava o 

comboio, viajava toda a noite, reunia durante o dia, embarcando domingo à noite rumo ao 

Algarve. Chegado a casa, mal tendo tempo de mudar de roupa, ia para o trabalho. 

Em Abril de 1947, José Vitoriano foi convocado para uma reunião, pelo que 

deveria ir a Leiria. Foi a sua primeira noite que, por vicissitudes diversas, passou no Pinhal 

de Leiria987. Na estação de caminho-de-ferro das Caldas da Rainha, entrou Manuel da 

Mata. Chegados à estação de Leiria, ninguém os aguardava nem chegava. Como era 

perigoso ficarem tanto tempo na estação, viram os horários dos comboios e foram a pé os 4 

Km até à cidade de Leiria, onde almoçaram e de novo, a pé, regressaram à estação. 

Decidiram que se até ao último comboio que partisse para Lisboa não viesse alguém, 

regressariam. Num comboio passou José Gregório que, na plataforma, lhes disse que 

esperassem o último comboio que vinha de Lisboa, que chegaria por volta de meia-noite. 

Devido à tentativa de golpe de 10 de Abril988, a linha estava a ser vigiada, o que produzira 

alguns contratempos inesperados. No último comboio vindo de Lisboa, chegaram José 

                                                           
986 Testemunho de José Rodrigues Vitoriano no DVD, série Até amanhã, camaradas, Produção de Tino 
Navarro, Setembro de 2005.  
987 Mais tarde, já na clandestinidade, passou outra noite à chuva, escondido no Pinhal de Leiria, aguardando 
um camarada a quem deveria entregar uma credencial para passagem de ligações. Por azar seu, o camarada 
tinha ido a um baile, tendo regressado só de madrugada. 
988 A Revolta da Junta de Libertação Nacional, a 10 de Abril de 1947, foi um movimento encabeçado por 
Mendes Cabeçadas, com a participação de João Soares, do General Marques Godinho e de Palma Inácio. A 
revolta foi duramente reprimida por Santos Costa. Deram-lhe o nome de Abrilada. Visava a criação de uma 
Junta Militar de Libertação Nacional, presidida por Mendes Cabeçadas, ao que parece com o apoio de 
Carmona. O Secretário-Geral da Junta era Celestino Soares. Estavam também implicados os Brigadeiros 
Corregedor Martins, Vasco de Carvalho e António Maia, os Coronéis Celso de Magalhães, Carlos Afonso 
Santos e Luís Gonzaga Tadeu, bem como os civis Ernesto Carneiro Franco, Duarte Furtado Castanheira Lobo 
e Francisco Correia Santos. No decorrer da revolta, Palma Inácio e Gabriel Gomes sabotaram aviões na base 
de Sintra. David Rodrigues Neto, antigo apoiante do “Estado Novo”, esteve implicado no movimento. Em 
consequência da tentativa de golpe, a 18 de Junho de 1947 o Vice-Almirante Mendes Cabeçadas e outros 
oficiais superiores e alguns professores universitários foram compulsivamente aposentados. A 24 de 
Dezembro de 1947, o General Marques Godinho, detido na Trafaria, morreu no Hospital da Estrela. O 
advogado da viúva, Adriano Moreira, depois de apresentar uma queixa na Polícia Judiciária contra Santos 
Costa, acabou também por ser detido. Sobre esta revolta, vide Fernando Rosas, «O “10 de Abril”», Diário de 
Notícias, de 5 de Abril de 1996; Luís Farinha, «Cabeçadas Júnior, José Mendes», in Dicionário de História 
do Estado Novo, Vol. I, p. 106 e «Neto, David Rodrigues», in Dicionário de História do Estado Novo, Vol. 
II, p. 665; Presos Políticos no Regime Fascista, Ob. Cit., Vol. IV, 1946-1948, p. 295 e Correspondência de 
Santos Costa para Oliveira Salazar (1934-1950), Vol. I, p. 175, nota 27. 
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Soares (o Malatesta)989, Joaquim Couceiro (Pinante) e Manuel Rodrigues de Silva. A 

reunião teria lugar na Marinha Grande. Foram todos a pé para Leiria, pela estrada, evitando 

serem vistos. Joaquim Couceiro e Manuel Rodrigues de Silva foram à frente e, 

seguidamente, José Vitoriano e José Soares fizeram-se à estrada. De repente um carro 

surpreendeu-os. José Vitoriano e José Soares saltaram para a berma e caíram num faval. O 

proprietário do faval, que aí estava, gritou, obrigando-os a fugir. Ao saltar uma sebe, José 

Vitoriano caiu, magoando-se. José Soares estava em pânico, temendo ser preso e enviado 

de novo para o Tarrafal. Foram ter à linha de caminho-de-ferro e seguiram-na. Era já de 

manhã quando, exaustos, chegaram a Martingança, a alguns quilómetros da Marinha 

Grande. Aí resolveram regressar. A reunião da Comissão Nacional Sindical fez-se perto de 

Marinha Grande, onde os outros tinham conseguido chegar. A dirigir a reunião esteve 

Álvaro Cunhal990. 

Na razia que o Chefe de Brigada da PIDE Fernando Gouveia fez no Algarve, José 

Vitoriano foi um dos últimos silvenses a ser preso, a 30 de Junho de 1948. No dia anterior 

chegara tarde a casa. Tinha ido a Faro para a última sessão do julgamento relativo ao 

pagamento das férias dos corticeiros da fábrica de Aldemiro Mira, que decorria por recurso 

da entidade patronal à última instância. O juiz confirmou a pena dada anteriormente, 

condenando Aldemiro Mira a pagar o triplo do devido. “Este ficara fulo” e tinha sido uma 

grande vitória para o Sindicato e para o operariado silvense991.  

Quando lhe bateram à porta às 5 da madrugada, soube imediatamente que era a 

PIDE. Ainda lhe passou pela cabeça fugir pelo quintal. Não tendo nada em seu poder que o 

pudesse comprometer, resolveu abrir a porta. Foi imediatamente detido pela brigada de 

Gouveia. A casa estava cercada com algum aparato. O varredor Alexandre Catraia 

acompanhara a PIDE para indicar a casa992. 

                                                           
989 José Soares (o Malatesta), regressado do Tarrafal, onde estivera de 1936 até Julho de 1940, participou 
activamente na reorganização do PCP. A sua acção fazia-se sentir nos portos, no seio dos estivadores. Após 
as eleições sindicais de 1945, foi Presidente do Sindicato Nacional dos Fragateiros do Porto de Lisboa. 
Segundo José Vitoriano, o Malatesta, depois do episódio que teve com ele no Pinhal de Leiria, desapareceu e 
abandonou o trabalho no PCP. O jornal O Militante, n.º 52 de Agosto de 1948, anunciou a expulsão de 
Malatesta por este se ter comprometido com a PIDE a abandonar a actividade política. 
990 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
991 AP de José António Correia Viola, Entrevista a Manuel Miguel Peres, Doc. Cit., [Texto policopiado], 
Silves, 1975. 
992 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
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Não visualizando nada que o pudesse incriminar, numa primeira reacção à sua 

prisão, pensou: - “Que alívio!”. Sendo responsável por tantas tarefas, umas legais outras 

clandestinas, quase não tinha tempo para nada e encontrava-se exausto. 

Aldemiro Mira, ao saber da sua prisão, quis despedi-lo imediatamente, mas o 

Sindicato Nacional informou-o que só o poderia fazer, no caso de que José Vitoriano 

viesse a ser condenado, o que veio a acontecer. 

José Vitoriano não contava com o conhecimento da PIDE, resultante do arquivo 

apreendido na casa de João da Veiga, a cargo de Francisco Miguel, e das investigações 

consequentes por parte de Gouveia. Em “Informes” desse arquivo, o seu nome era referido 

em cifra por “Jo”, correspondendo ao pseudónimo de “Joel”, que integrava o Comité 

Provincial do Algarve993. Outro relatório apreendido (da autoria provável de João Maria 

Campos) também o referia ligado à Biblioteca Popular994. 

José Vitoriano não contou também com as confissões dos camaradas presos, pelo 

que ficou plenamente referenciado e identificado. No 3º andar da sede da PIDE, na Rua 

António Maria Cardoso, foi sujeito a um violento interrogatório. Às mãos de Gouveia, foi 

barbaramente espancado e sujeito “à estátua”. A sua negação contínua em falar irritava de 

sobremaneira Gouveia. Fez estátua durante 72 horas. “Eu atirava-me para o chão. Nunca 

deixei passar mais de três dias e três noites. Atirava-me para o chão, e eles davam-me 

pontapés, atiravam-me água, mas eu mantinha-me no chão e eles levavam-me para a cela”. 

Passados alguns dias, às 3 da manhã, resolveram levá-lo para o Aljube. Num corredor da 

sede da PIDE cruzou-se com José João Pires, seu colega na escola em Silves, que ali 

trabalhava. Ao vê-lo, naquele estado, o homem “fez-se branco” e balbuciou: “Sr. Vitoriano 

quer um cigarro?” José Vitoriano olhou-o fixamente e abanou a cabeça. “O homem estava 

lívido e ficou pregado ao chão”995. 

Manteve a negativa total durante três meses. A tortura prolongou-se por mais 

sessões com estátua e espancamento. Pelas declarações de Fernando Gouveia, convenceu-

se finalmente “que eles sabiam tudo”, o que de facto correspondia à verdade. Reconheceu a 

                                                           
993 Cf. IAN-TT, TBH, 2º Juízo Tribunal, Proc. 128/48, Vol. 4, fls. 823-825, «Proposta», 14 de Outubro de 
1948. 
994 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
995 Consta que José João Pires, mais conhecido por José João Pateou, abandonou o trabalho na PIDE, tendo 
ingressado no BNU. 
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sua militância e contactos com o PCP para o trabalho sindical “legal”, “sem que, contudo, 

para essas eleições tivesse havido qualquer manobra do Partido Comunista Português” 996. 

Afirmou ter estado presente em reuniões “que se efectuaram em locais que se recusa dizer” 

com “mais três indivíduos cujos nomes também não confessa a esta Polícia”997. Só 

mencionou “alguns pseudónimos dos funcionários que já eram sobejamente conhecidos da 

Polícia e confirmados por múltiplos arguidos”. Sobre a sua reeleição, afirmou desconhecer 

“qualquer «manobra» do Partido Comunista Português, pois Sua Excelência o 

Subsecretário do Estado das Corporações tinha favorecido a manutenção das mesmas 

direcções nos sindicatos”998. Dado o prestígio que tinha “entre os seus camaradas de 

trabalho, tinha quase a certeza que era reeleito, como sucedeu”999. Defendeu que os 

restantes membros da Direcção do Sindicato eram “alheios à organização comunista e por 

isso não interessava a sua substituição”1000. A PIDE considerava que José Vitoriano 

“grandes qualidades devia ter revelado no desempenho das tarefas da organização e 

firmeza de convicção ideológica que em pouco mais de meia dúzia de anos o guindara à 

posição mais alta da escala provincial”1001. 

Foi condenado em “Tribunal Plenário”, sob a acusação de “participação no 

movimento operário clandestino”, a 2 anos e meio de prisão maior celular e na suspensão 

dos direitos políticos por 15 anos, tendo passado pelas cadeias do Aljube, Caxias, Peniche 

e Setúbal1002. No dia da sentença, José Vitoriano recebeu dinheiro dos operários corticeiros 

silvenses por quem se tinha batido pelo pagamento das férias que Aldemiro Mira se 

recusara a pagar. Segundo Manuel Peres, o dinheiro dos operários indemnizados tinha sido 

                                                           
996 Cf. IAN-TT, TBH, 2º Juízo Tribunal, Proc. 128/48, 4º Vol., fl. 795 v., «Auto de Perguntas» a José 
Rodrigues Vitoriano, de 22 de Setembro de 1948. 
997 Ibidem, fl. 794, «Auto de Perguntas» a José Rodrigues Vitoriano, de 22 de Setembro de 1948. 
998 Cf. IAN-TT, TBH, 2º Juízo Tribunal, Proc. 128/48, 4º Vol., fl. 795 v., «Auto de Perguntas» a José 
Rodrigues Vitoriano, de 22 de Setembro de 1948. 
999 Ibidem. 
1000 Ibidem. 
1001 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PR 161/GT, José Rodrigues Vitoriano, fl. 29, Inf. sobre José Rodrigues 
Vitoriano, de 4 de Julho de 1966. 
1002 Cf. Presos Políticos no regime fascista, Ob. Cit., Vol. IV, 1946/1948, pp. 367-370, Biografia Prisional de 
José Rodrigues Vitoriano. 
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recolhido pela célula do PCP, uma vez que estes quiseram solidariamente retribuir “pela 

grande ajuda que deu à causa”1003. 

Em Caxias, participou numa greve de fome e foi eleito pelos presos da caserna n.º 1 

dessa prisão, onde estavam os algarvios, para a elaboração e direcção de um jornal 

prisional1004. Em Peniche, José Vitoriano ficou na sala 5, a dos “cabecilhas do PCP” que 

estavam isolados dos restantes presos. Participou na organização de várias fugas célebres 

das prisões portuguesas e em várias greves de fome1005, tornando-se num respeitado líder 

prisional. 

Em consequência das reivindicações apresentadas por altura de uma greve de fome, 

José Vitoriano e outros presos foram transferidos para a prisão de Setúbal. 

Foi libertado a 14 de Maio de 1951, com a medida de segurança de 4 anos de 

liberdade vigiada na residência na localidade onde trabalhava à data da prisão1006, tendo a 

obrigatoriedade de se apresentar mensalmente às autoridades locais. Regressou a Silves, 

onde trabalhou, por pouco tempo, na fábrica de Joaquim António da Silva (Joaquim de 

Lisboa), a convite deste. A proposta para passar à clandestinidade “foi-lhe feita por 

Octávio Pato, numa reunião em Alhos Vedros”. Falou com o patrão com quem tinha um 

relacionamento próximo, dizendo-lhe que ia trabalhar para Lisboa1007. 

Manuel Lourenço Neto foi a Silves preparar a família de José Vitoriano, 

nomeadamente o sogro, para que Diamantina fosse viver com o marido  na clandestinidade 

e para que o filho ficasse em Silves com os avós, “o que exigiu muita habilidade e 

convencimento”1008. Foi também Manuel Neto que arranjou uma casa no Alto da Trafaria, 

que pertencia à família Louro de Almeida, onde José Vitoriano passou duas semanas com 

Arnaldo Louro de Almeida, “até que tudo estivesse em ordem para a sua nova vida”1009. 

Assim, José Vitoriano partiu para a Cova da Piedade, para a clandestinidade, em 

Agosto de 1951, como funcionário do PCP, responsável pela organização da Margem Sul 
                                                           
1003 AP de José António Correia Viola, Entrevista a Manuel Miguel Peres, Doc. Cit., [Texto policopiado], 
Silves, 1975. 
1004 Entrevista a Francisco Tomé Correia. 
1005 Vide adiante, na Parte III, o capítulo 5 - «A longa noite: episódios prisionais». 
1006 Cf. Presos Políticos no regime fascista, Ob. Cit., Vol. IV, 1946-1948, pp. 367-370, Biografia Prisional de 
José Rodrigues Vitoriano. 
1007 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
1008 Entrevista a Manuel Lourenço Neto. 
1009 Ibidem. 
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do Tejo, “o que foi um erro do Partido”1010. A sua inexperiência como clandestino e a 

dificuldade em arranjar casa, fê-lo indicar António do Carmo Lourenço, seu camarada 

silvense, entretanto radicado na Cova da Piedade, como seu fiador. Considerava que este 

foi “o seu primeiro erro conspirativo”1011. Arranjou depois casa em Setúbal.  

Em princípios de Fevereiro de 1952 teve que “desandar do sector”, devido aos 

inúmeros silvenses e conhecidos com quem se cruzava frequentemente. Devido à dureza 

da vida clandestina e a várias condições pessoais, decidiram que Diamantina deveria 

regressar a Silves. José Vitoriano levou a mulher ao Barreiro, de onde partiria para Sul. A 

antevisão de uma longa e total separação angustiou-o. Expressou os seus sentimentos num 

texto que designou “Separação dolorosa”1012. 

Colocado como responsável do PCP no sector do Oeste e Alto Ribatejo, ficou 

inicialmente a morar nos arredores de Lisboa, em Queluz, controlando a zona que ia da 

Venda Nova a Sintra. Nessa zona, só havia organização do PCP na Sorefame e em Pêro 

Pinheiro, além de algumas “pontas” em algumas empresas da Venda Nova. A volta na área 

que estava sob a sua responsabilidade durava cerca de 10 dias, pelo que percorreu toda a 

região de bicicleta. Como diz Sérgio Vilarigues, Vitoriano “comeu bicicleta às 

colheres”1013. Viveu em diversas casas clandestinas, nomeadamente em Vendas Novas e 

em Caneças. O seu pseudónimo era “Bastos”1014.  

Numa das vezes, tendo havido prisões em Torres Novas, foi a Alcanena, onde tinha 

um “ponto de apoio”, saber o que se passara. Aí apareceu-lhe um homem, pai de um rapaz 

que tinha sido preso, que o aconselhou a não ir a Torres Novas, devido à intensa vigilância 

policial que se fazia nessa zona1015. 

José Vitoriano tinha diversas reuniões marcadas em várias localidades da região. A 

hipótese mais segura era desaparecer do sector, a única que lhe garantia não ser preso. 

Pensou, no entanto, que se faltasse às reuniões marcadas se perderiam as ligações e que 
                                                           
1010 Testemunho de José Rodrigues Vitoriano no DVD, série Até amanhã, camaradas, Produção de Tino 
Navarro, Setembro de 2005.  
1011 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
1012 Ibidem. Apesar dos meus esforços não foi possível encontrar esse texto. José Vitoriano entregara-o a 
Costa Feijão, Director do Avante!, pouco tempo antes de este falecer. 
1013 Testemunho de Sérgio Vilarigues no DVD, série Até amanhã, camaradas, Produção de Tino Navarro, 
Setembro de 2005. 
1014 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
1015 Ibidem. 
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seria grande a dificuldade em reatá-las. Decidiu que era melhor ficar, movimentar-se com 

cuidado, “contornar Torres Novas, não ir lá, e andar com cautela”, reunir e marcar novas 

reuniões para daí a um mês. No dia seguinte, de bicicleta, contornou Torres Novas, foi pela 

Golegã e, dando a volta, chegou ao Tramagal, onde fez uma reunião, ficando aí nessa 

noite. Na manhã seguinte partiu rumo a Alcanena, uma vez que continuou a evitar Torres 

Novas. Perto de Alcanena tinha um encontro marcado com alguém que o devia levar a um 

“ponto de apoio” numa das freguesias da região. No caminho apercebeu-se que a bicicleta 

tinha um furo, daqueles que vão vazando lentamente e que o obrigava a parar, de vez em 

quando, para meter ar. Chegou ao local de encontro com uma hora de atraso. “Era 

impossível que o camarada lá estivesse”. José Vitoriano “vinha estafado, não tinha feito a 

barba, precisava de mandar arranjar a bicicleta, não podia andar com ela assim”, pelo que 

regressou ao “ponto de apoio” de Alcanena, onde descansou e deixou a bicicleta a arranjar. 

Ao fim do dia, foi à casa das bicicletas e partiu para novo “ponto de apoio”. 

À saída de Alcanena, sentiu um carro atrás de si, que se encostava cada vez mais. 

Desta vez não pensou na Polícia. “Estes gajos estão parvos, querem vir para cima de 

mim?”1016. O carro ganhou-lhe a dianteira, parou e, rapidamente, dois matulões agarraram-

no pelos braços, tirando-lhe o chapéu, gritando: “É ele, é ele!” À pergunta: “Está 

armado?”, percebeu “Está arrumado”, e respondeu: - “Pois estou!”1017, o que lhe valeu 

alguma dureza na detenção. Rosa Casaco disse-lhe que dessa vez “não lhe tocavam”, como 

de facto aconteceu, pois não voltou a ser torturado. Assim, José Vitoriano voltou a ser 

preso, desta vez por Rosa Casaco, a 22 de Janeiro de 1953 em Alcanena, passados 17 

meses após a sua entrada para funcionário do PCP.  

A 24 de Novembro de 1953, foi condenado a 4 anos de prisão maior celular e na 

suspensão de todos direito políticos por 15 anos1018. Sabendo da sua postura na prisão 

anterior, desta vez a PIDE não o torturou. Começou aí o longo cativeiro de 13 anos e meio. 

A 26 de Março de 1957, iniciou o cumprimento de internamento com a medida de 

segurança. Passou de novo, e várias vezes, pelas prisões do Aljube, de Caxias e de Peniche. 

                                                           
1016 Cf. Miguel Medina, Ob. Cit., Vol. I,  p. 131. 
1017Idem, Ibidem. 
1018 Cf. Presos Políticos no regime fascista, Ob. Cit., Vol. IV, 1946-1948, pp. 367-370, Biografia Prisional de 
José Rodrigues Vitoriano. 
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Nesta última prisão passou 12 anos1019, com algumas intermitências de curtas estadias em 

Caxias e no Aljube, convivendo com os mais destacados oposicionistas e militantes do 

PCP. Foi várias vezes punido com privação de visitas ou com dias em cela disciplinar por 

reclamar por escrito das condições e arbitrariedades prisionais. Numa das estadias que em 

1957 passou no Aljube, soube do plano de fuga de Rolando Verdial, Carlos Brito e 

Américo de Sousa. Convidado a participar, não o fez por “asneira”. Tendo iniciado o 

cumprimento de “medidas de segurança”1020, pensou ingenuamente que não valia a pena 

correr o risco, pois daí a uns meses sairia “com a porta aberta”. 

 Na prisão, os presos políticos organizavam a sua vida colectiva de modo a 

partilharem os alimentos que recebiam das famílias, como reforço alimentar à má, e por 

vezes intragável, comida prisional, assegurando simultaneamente aos “que não tinham 

dinheiro para fazer face às necessidades de higiene pessoal, correspondência ou outras de 

natureza semelhantes não ficassem privados de prover a tais necessidades”1021. Este 

sistema funcionava como um verdadeiro “Fundo de Solidariedade”, cujos preceitos eram 

conhecidos e transmitidos aos novos presos que pretendiam associar-se. Por isso, havia 

umas normas escritas para facilitar a informação e uniformidade de critérios, que se 

designavam por “Estatutos da Comuna”1022. 

Entretanto, numa rusga às celas da prisão de Caxias, os guardas encontraram alguns 

papéis escritos. A caligrafia de um deles era a de José Vitoriano que se limitara a copiar os 

referidos estatutos. A PIDE instruiu outro processo, no qual José Vitoriano, entre vários, 

estava incluído. A acusação era feita “por actividades atentórias da segurança interna e 

externa do Estado”, o que era, no mínimo, anedótico, dada a sua condição de preso. 

Quando tomou conhecimento da acusação riu porque pensou que “aquilo não tinha pés 

                                                           
1019 Na sua 2ª prisão, José Vitoriano entrou em Peniche no dia 5 de Agosto de 1954 e saiu definitivamente a 5 
de Agosto de 1966, o que faz 12 anos exactos. 
1020 Em consequência da aplicação do Decreto-Lei n.º 37447, de 13 de Junho de 1949, que transformou as 
medidas de segurança em medidas de prisão, de 1 a 3 anos, passíveis de ser prorrogadas indefinidamente, 
estabelecendo um regime de quase prisão perpétua. 
1021 AP José Rodrigues Vitoriano, «Alocução de José Vitoriano» [Texto policopiado], de 24 de Abril de 
1996, [s.l.], pp. 1-3. 
1022 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
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nem cabeça”. Quando foi interrogado, José Vitoriano recusou-se a prestar qualquer 

esclarecimento. A única coisa que disse foi: “Nem sequer sou o autor”1023. 

Este processo ficou conhecido como o “Processo dos Papelinhos”. O seu 

julgamento, e de mais outros 5 réus1024, pelo Pleno do Tribunal Criminal de Lisboa, a 23 de 

Julho de 1957, constituiu uma das mais negras páginas da jurisprudência portuguesa. Os 

advogados de defesa, os Drs. Heliodoro Caldeira, Avelino Cunhal, Humberto Lopes, 

Manuel João da Palma Carlos e Luís Saias, em vão, tentaram defendê-los1025. Em pleno 

julgamento, alguns advogados desistiram da defesa pelas múltiplas limitações impostas, 

enquanto os outros passaram da bancada da defesa para o banco dos réus. O julgamento 

prolongou-se pela noite fora, numa sala repleta de agentes da PIDE, num clima 

verdadeiramente intimidatório, onde os atropelos à lei foram permanentes1026. 

José Vitoriano foi condenado na pena de 5 anos e meio de prisão maior, na 

suspensão dos direitos políticos por 15 anos e na medida de segurança de internamento por 

período indeterminado de 6 meses a 3 anos, prorrogável por períodos sucessivos de 3 anos 

“enquanto durar a perigosidade”1027, uma vez que se provara que “mesmo preso, exercia as 

suas actividades subversivas, como membro da «Organização Prisional», ramificada entre 

os reclusos da cadeia de Caxias” 1028, que a Polícia sabia estendida a Peniche e ao Aljube. 

                                                           
1023 Cf. Miguel Medina, Ob. Cit., Vol. I, p. 134. 
1024 Seis réus foram julgados no Tribunal Plenário de Lisboa em 1957. Francisco Miguel, Vasco Cabral e José 
Vitoriano eram acusados da prática de actividades comunistas dentro da prisão de Caxias. Carlos Costa e 
Maria Ângela Vidal, presos desde 1953 e ainda não julgados, eram acusados de actividades subversivas no 
Algarve. Este processo teve uma plêiade notável de advogados oposicionistas, como o Dr. Heliodoro 
Caldeira, que, devido às dificuldades levantadas, desistiu da defesa. O Dr. Avelino Cunhal, pelas limitações 
impostas, prescindiu de todas as testemunhas do seu constituinte Carlos Costa. Como protesto, os réus 
fizeram um minuto de silêncio. Por esse minuto de silêncio tiveram ali mesmo outro processo. Carlos Costa 
foi posto fora da sala e enviado para o calabouço. Foram todos condenados, bem como o Dr. Humberto 
Lopes, que fora destituído da defesa pelo juiz e substituído pelo Dr. Manuel João da Palma Carlos. Lida a 
sentença, este apresentou recurso que foi indeferido. Por ter exigido que tal facto ficasse registado em acta, 
Manuel João da Palma Carlos também foi processado e julgado, passando da bancada da defesa para o banco 
dos réus, pelo que o Dr. Luís Saias tomou conta da defesa. Palma Carlos foi condenado a sete meses de 
prisão, multa e interdição da prática de advocacia por um ano. José Vitoriano e Francisco Miguel recorreram 
da sentença para o Supremo Tribunal e a pena foi agravada em mais 1 ano. 
1025 Cf. Irene Flunser Pimentel, «Julgamentos políticos», in João Madeira (coord.), Vítimas de Salazar, Ob. 
Cit., pp. 135-146. 
1026 Cf. José Dias Coelho, A resistência em Portugal, Editorial Inova, 4 situações, Porto, [s.d.], pp. 74-76. 
1027 Cf. Presos Políticos no regime fascista, Ob. Cit., Vol. IV, 1946-1948, pp. 367-370, Biografia Prisional de 
José Rodrigues Vitoriano. 
1028 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PR 161/GT, José Rodrigues Vitoriano, fl. 30, Inf sobre José Rodrigues 
Vitoriano, de 4 de Julho de 1966. 
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José Vitoriano recorreu da sentença para o Supremo Tribunal e foi condenado a 

mais 1 ano por reincidência. Segundo a PIDE, tratava-se “de um indivíduo que se pode 

considerar de difícil correcção, pois já mostrou de sobejo, não ser capaz de estar quieto 

onde quer que seja”1029. 

A sua postura e antiguidade prisional impressionavam os seus camaradas. “De uma 

inteligência viva e muito modesto, era capaz de ficar em silêncio muito tempo, a trabalhar 

na sala ou a passear no recreio. No entanto, se alguém se lhe dirigia, ei-lo entusiasmado, a 

falar com lucidez de variados problemas”1030. 

A sua longa prisão parecia interminável. No estrangeiro foram feitas inúmeras 

campanhas, pedindo a sua libertação, nomeadamente na “Conferência dos Países da 

Europa Ocidental Pró-Amnistia aos Presos e Exilados Políticos Portugueses”1031, que se 

realizou a 15 e 16 de Dezembro de 1962, em Paris, e onde se denunciou, entre outras, a sua 

situação prisional. No Brasil, a acção pela sua libertação foi conduzida pelo jornal 

Portugal Democrático de S. Paulo. Através de Manuel Lourenço Neto, o caso de José 

Vitoriano foi muito conhecido no Brasil, onde muitas petições foram feitas, pedindo a sua 

libertação1032. Também o Comité Francês para a Amnistia em Portugal editou, em 1965, 

um folheto de 32 páginas, com o apelo “Libertem José Vitoriano”1033. 

A PIDE compreendia o interesse que o PCP manifestava pela libertação de José 

Vitoriano, justificado pela “ carência de «elementos dirigentes», com valor e provas dadas 

que afecta o PCP, não só pela quantidade de «dirigentes» que se (…) [encontravam] a 

cumprir pena, como também pelos que se (…) [encontravam] a bom recato na «cortina de 

ferro»”1034. José Vitoriano era “um «dirigente» à altura da sua «missão», experimentado 

como estava nas «tarefas» de «agitação» e «organização», em mais de 20 anos de 

actividade”1035. A PIDE desaconselhava vivamente a sua libertação: “(…) essa experiência 

                                                           
1029 Ibidem. 
1030 Cf. José Magro, Cartas da Prisão, (1 vida prisional), Colecção Resistência, Edições Avante!, p. 49. 
1031 AP Manuel Lourenço Neto, “Conferência dos países da Europa Ocidental Pró-Amnistia aos presos e 
exilados políticos portugueses”, Paris, 15 e 16 de Dezembro de 1962. 
1032 Cf. Boletim informativo da Comissão Fluminense Pró-Amnistia para os Presos e Exilados políticos de 
Portugal e Espanha, (Niterói), n.º 1, Dezembro de 1961. 
1033 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 1093/51 UI 2691, José Rodrigues Vitoriano, fl. 119. 
1034 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PR 161/GT, José Rodrigues Vitoriano, fl. 31, Inf sobre José Rodrigues 
Vitoriano, de 4 de Julho de 1966. 
1035 Ibidem. 
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e espírito de luta que sempre o animou, tornam cada vez mais evidente, a perigosidade que 

resulta da sua libertação”1036. Assim, se ele fosse libertado, seria “mais um «êxito»”1037 que 

o PCP iria “apregoar aos quatros ventos”, dizendo na sua campanha de libertação, que 

provocara “um «largo movimento de massas, tanto nacionais como estrangeiras»”1038, que 

tinha forçado a justiça portuguesa a capitular perante esse movimento. 

A 25 de Julho de 1966, foi-lhe concedida a liberdade condicional pelo prazo de 5 

anos, “mediante as cláusulas habituais”. José Vitoriano foi libertado a 5 de Agosto de 

19661039, após ter pago o montante da caução. A PIDE não se enganara, a Rádio Voz da 

Liberdade deu a conhecer à Europa a sua libertação1040 e o Portugal Democrático divulgou 

no Brasil que José Vitoriano tinha sido libertado1041.  

José Vitoriano voltou para a sua profissão na Cova da Piedade até retomar o 

contacto com o PCP. Em Outubro e Novembro desse ano voltou a Silves em visita, 

“desconhecendo-se com quem teria ido ali contactar”1042. Tomada a decisão de regressar, 

de novo, à clandestinidade, José Vitoriano e sua mulher comunicaram-na ao filho. No mês 

seguinte, o seu filho, Carlos Vitoriano, mecanógrafo no Instituto Nacional de Estatística, 

foi também interrogado pela PIDE sobre as suas actividades políticas1043.  

No dia 2 de Janeiro de 1967, José Vitoriano mergulhou outra vez na 

clandestinidade, com sua mulher, Diamantina Jesus Vicente, indo para o estrangeiro1044. 

Em Fevereiro de 1966, a PIDE dava conta da sua ausência por ter deixado “de se 

                                                           
1036 Ibidem. 
1037 Ibidem. 
1038 Ibidem. 
1039 Ibidem, fl. 2, Inf de 13 de Agosto de 1966. 
1040 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 1093/51 UI 2691, José Rodrigues Vitoriano, fl. 106, 1 de Setembro de 
1966.  
1041 Cf. Portugal Democrático, n.º 111, de Outubro de 1966, p. 1, «Libertado José Vitoriano». 
1042 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PR 161/GT, José Rodrigues Vitoriano, fl. 11, Conf. do PV de Setúbal da PIDE 
ao Director da PIDE, de 14 de Março de 1968. 
1043 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC CI (2) 10644 UI7601, fl. 56, «Auto de Perguntas» a Carlos José Alves 
Vitoriano, de 15 de Dezembro de 1966. Carlos Vitoriano foi constantemente vigiado pela PIDE em Lisboa e 
no Algarve. Em Junho de 1968, faltou à inspecção militar. Em Agosto do mesmo ano, a PIDE supunha que 
estaria em Marrocos com sua mãe. Em Junho de 1970, a PIDE sabia que Carlos José Alves Vitoriano e José 
Francisco Baeta de Monteiro de Oliveira, de Silves, residiam em Paris, onde promoviam reuniões com 
jovens. Ambos tinham mandados de captura. 
1044 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
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apresentar à GNR da Cova da Piedade, ausentando-se para parte incerta há cerca de quatro 

semanas”1045. 

A sua primeira paragem foi Paris, onde chegou a 27 de Janeiro de 1967. 

Seguidamente, foi para Praga. Na primeira reunião do Comité Central, após a sua 

libertação, efectuada na Checoslováquia, em 1967, foi cooptado para este órgão, no qual se 

manteve até ao ano 2000. Em Fevereiro de 1967, assistiu ao Congresso dos Sindicatos 

Checoslovacos, tendo visitado uma mina e o combinado industrial de Klement 

Gottwald1046. Na Roménia, numa entrevista à Rádio Portugal Livre (RPL), José Vitoriano 

fez a sua primeira alocução, após 17 anos de prisão, que foi atentamente ouvida e gravada 

pelos serviços de escuta da PIDE1047, como aliás todas as suas intervenções nesta rádio, na 

Rádio Voz da Liberdade e na Rádio Moscovo1048. 

Seguiu depois para a URSS, onde permaneceu cerca de um mês. No ano seguinte a 

PIDE já sabia dessa sua estadia, pois constava-se que aí se encontrava “frequentando um 

curso de agitação”1049. 

José Vitoriano regressou a França, onde trabalhou vários anos com Álvaro Cunhal. 

Em Agosto de 1967, tomou parte na reunião ampliada do PCP realizada em Paris1050. 

Sendo o responsável pela organização do PCP em França, foi ele que instalou Zita Seabra 

em Paris na casa de Carlos Antunes1051. 

A 3 e 4 de Fevereiro de 1968, José Vitoriano, juntamente com Francisco Miguel, 

participou numa mesa redonda realizada em Lausanne, dando o seu contributo para o tema 

“Depoimentos sobre o terror policial”1052. Em finais desse mês, em Budapeste, representou 

o PCP juntamente com Manuel Rodrigues da Silva e Alexandre Castanheira num encontro 

consultivo preparatório de uma Conferência Internacional dos Partidos Comunistas e 

                                                           
1045 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC GT 161, UI 1395, José Rodrigues Vitoriano, fl. 3, Inf. de 17 de Fevereiro de 
1967. 
1046Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
1047 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 1093/51 UI 2691, José Rodrigues Vitoriano, fl. 88, Serviço de Escuta da 
RPL, emissão de 9 de Fevereiro de 1967. 
1048 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC GT 161, UI 1395, José Rodrigues Vitoriano, fl. 5-10, Súmula de 
intervenções de José Vitoriano entre 4 de Abril de 1962 a 29 de Fevereiro de 1968 na Rádio Portugal-Livre, 
Rádio Voz da Liberdade e Rádio Moscovo. 
1049 Ibidem, fl. 11, Conf. n.º 180/68 do Gabinete Técnico ao Director da PIDE, de 14 de Março de 1968. 
1050 Ibidem, fl. 16. 
1051 Cf. Zita Seabra, Foi assim, Alêtheia Editores, 2007, p. 79. 
1052 Cf. Portugal Democrático n.º 127, de Março de 1968, p. 1, «Depoimentos sobre o terror policial». 
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Operários, a realizar em Moscovo no final do ano1053. Em Setembro de 1968, após a morte 

de Manuel Rodrigues da Silva, José Vitoriano foi eleito membro do Secretariado, do qual 

fez parte, juntamente com Álvaro Cunhal e Sérgio Vilarigues1054, até 1972. No 1º de Maio 

de 1969, na Rádio Portugal Livre, fez uma alocução aos operários portugueses1055. Foi 

novamente entrevistado pela RPL sobre o problema sindical1056. 

Nesse mesmo ano, José Vitoriano integrou a delegação do PCP na Conferência 

Internacional dos Partidos Comunistas e Operários, em Moscovo, com Álvaro Cunhal e 

Carlos Aboim Inglês1057. No VII Congresso da Federação Sindical Mundial, que decorreu 

em Budapeste, de 16 a 26 de Outubro de 1969, José Vitoriano fez uma intervenção1058.  

Pelas declarações de Augusto Lindolfo, a PIDE ficou a saber que José Vitoriano, 

em Maio de 1970, tomara parte em Paris na reunião do Comité Central do PCP com 

Álvaro Cunhal, Sérgio Vilarigues, António Gervásio, Carlos Brito, Pedro Soares, Carlos 

Aboim Inglês e Américo Leal1059. 

Pela sua notoriedade no campo sindical, José Vitoriano escreveu vários artigos na 

imprensa sindical internacional1060. 

Em Junho de 1970, integrou a delegação do PCP à República Popular da Hungria, 

acompanhando Álvaro Cunhal e Carlos Brito1061. O seu pseudónimo no exterior foi 

“Relvas”. Durante a sua estadia no estrangeiro, viajou várias vezes clandestinamente a 

Portugal para fazer reuniões de trabalho, ligando o Secretariado com a Comissão Executiva 

do PCP 1062. 

                                                           
1053 Cf. Avante! Série VI, n.º 390, Abril de 1968, p. 4, «Conclusões do encontro consultivo de Budapeste». 
1054 Cf. Miguel Medina, Ob. Cit., Vol. I, p. 136. 
1055Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 1093/51 UI 2691, José Rodrigues Vitoriano, fl. 60, Serviço de Escuta da 
RPL, emissão de 2 de Maio de 1969. 
1056 Ibidem, fl. 49, Serviço de Escuta da RPL, emissão de 22 de Setembro de 1969. 
1057 Ibidem, fl. 55, Serviço de Escuta da RPL, emissão de 6 de Junho de 1969. 
1058 Ibidem, fls. 41e 46, Serviço de Escuta da RPL, emissão de 25 de Outubro de 1969.  
1059 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PR 161/GT, José Rodrigues Vitoriano, fl. 4, [s.d.], «Auto de Augusto Alberto 
Ferreira Lindolfo». 
1060 Cf. Portugueese colonial Bulletin, Vol. 12, n.º 2, April 1972, fl. 12, «Recent Trade union develops in 
Portugal» (artigo de José Vitoriano publicado em Inglês) e Revista El Movimiento sindical mundial, n.º 1, 
Enero de 1970, «A pesar de la represión, la lucha continua» (artigo de José Vitoriano publicado em 
espanhol). 
1061 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 1093/51 UI 2691, José Rodrigues Vitoriano, fl. 39, Serviço de Escuta da 
RPL, emissão de 3 de Julho de 1970. 
1062 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
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A 2 de Janeiro de 1973, José Vitoriano saiu de Paris, regressando a Portugal, onde, 

no Porto, passou a integrar a Comissão Executiva, que era o organismo que dirigia o PCP 

no interior do país e do qual faziam parte Octávio Pato, Blanqui Teixeira e Joaquim 

Gomes. Ficou responsável pela organização sindical a Sul do Tejo. Participava 

simultaneamente na equipa que preparava o Avante!, estando ligado a uma tipografia que 

imprimia O Militante1063. Uma entrevista da RPL a José Rodrigues Vitoriano foi 

transmitida na emissão de 3 de Dezembro de 1973. O líder sindical apelava à participação 

do operariado nas eleições sindicais desse ano. Os serviços de escuta da PIDE 

transcreveram a entrevista1064. Julgavam-no, decerto, ainda no estrangeiro, em vez de na 

Rua das Laranjeiras da cidade invicta. 

O 25 de Abril de 1974 apanhou-o no Porto, em plena reunião da Comissão 

Executiva1065. “É daquelas sensações em que uma pessoa fica sem saber onde está. (…) Fui 

para a rua e andámos misturados com aquela gente toda (…). Foi uma imensa alegria!”1066. 

 José Vitoriano integrou a Comissão Política entre 1976 e 1988 e a Comissão 

Central de Controlo do PCP de 1988 a 2000. Na Comissão Política do PCP foi responsável 

pela organização do distrito de Setúbal, depois pelas do Alentejo e Algarve e, por fim, pela 

organização regional do Algarve. Em Novembro de 1986, foi a Bissau representar o PCP 

no IV Congresso do PAIGC1067. 

No tempo das campanhas eleitorais no Algarve, cresceu uma grande amizade entre 

José Vitoriano e Margarida Tengarrinha que o recorda como “uma verdadeira lição”1068 

pela sua “modéstia, simplicidade e bom trato, a par da grande firmeza e espírito de classe 

que o caracterizavam”1069. 

                                                           
1063 Ibidem. 
1064 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 1093/51 UI 2691, José Rodrigues Vitoriano, fl. 1, Serviço de Escuta da 
RPL, emissão de 3 de Dezembro de 1973, e fls. 2-9, «Transcrição da entrevista». 
1065 Sobre esta reunião que coincidiu com o 25 de Abril, José Vitoriano deixou o seu testemunho. Vide O 
Militante, n.º 240, Maio/ Junho 1999, «A última reunião da Comissão Executiva na clandestinidade». 
1066 Cf. Miguel Medina, Ob. Cit., Vol. I, p. 139. 
1067 Entrevista a Carlos José Alves Vitoriano. 
1068 Cf. Margarida Tengarrinha, Quadros de Memória, Edições Avante!, Colecção Resistência, 2004, p. 121. 
1069 Idem, Ibidem. 
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Foi deputado à Assembleia da República de 1976 a 1989 e seu Vice-presidente até 

19871070. A competência demonstrada no exercício das suas funções foi elogiada pelos 

vários quadrantes políticos, nomeadamente pelo Presidente da Assembleia da República, 

Fernando Amaral. “A eficiência e o sentido de disciplina, a competência e a eficácia com 

que tem desempenhado as missões que lhe tenho solicitado, são prova eloquente do 

profundo sentido das responsabilidades do mandato que, justamente, lhe fora 

conferido”1071. No II mandato presidencial de Ramalho Eanes, a 14 de Abril de 1982, José 

Vitoriano foi agraciado com a comenda da “Ordem da Liberdade”1072. 

Em 1985, José Vitoriano passou férias no mar Negro, em Sotchi, com sua mulher, e 

alguns amigos, nomeadamente Carlos Aboim Inglês e Zita Seabra1073. A mudança nos 

países da Europa Oriental não o apanhou incauto. Dos países de Leste que conheceu ficou 

com uma ideia positiva. Havia, no entanto, certas coisas em que se lhe punham algumas 

dúvidas. “Quais eram as relações entre o Partido, o povo e as massas? Como é que se 

processavam?”. “Embora eles não gostassem muito (…) que a gente saísse” 1074, José 

Vitoriano, por vezes escapava-se. Não via miséria, mas “havia aqui era um isolamento do 

Partido em relação às massas”1075. O Partido confundia-se com o Estado, não havendo a 

“preocupação de ir ao encontro da sensibilidade do povo, das massas (…) e não se davam 

conta disso”1076.  

Publicou vários artigos sobre o movimento operário silvense e sobre a actividade 

sindical da qual foi protagonista1077. A sua notabilidade como sindicalista foi reconhecida 

                                                           
1070 Iniciou a actividade de deputado na I Legislatura e manteve-se até à V Legislatura. Foi Vice-Presidente 
da Assembleia nas I, II, III e IV Legislaturas (1976-1987). Eleito por Setúbal na V Legislatura, pediu 
sucessivas substituições de mandato, que culminaram num pedido de renúncia a 8 de Setembro de 1989.  
1071 AP de José Rodrigues Vitoriano, carta do Presidente da Assembleia da República, Dr. Fernando Amaral, 
a José Vitoriano, de 8 de Julho de 1985. 
1072 Cf. APR, Comendas, José Rodrigues Vitoriano, de 14 de Abril de 1982. 
1073 Cf. Zita Seabra, Foi assim, Ob. Cit., p. 377. 
1074 Cf. Miguel Medina, Ob. Cit., Vol. I, p. 137. 
1075 Idem, Ibidem. 
1076 Idem, Ibidem. 
1077 Cf. O Militante, n.º 179, 4/90, pp. 23-26, «1943-1947-Lutas da Classe Corticeira»; Vértice 68/Setembro-
Outubro 1995, pp. 5-10, «Apontamentos sobre a luta sindical durante o fascismo»; «Notas sobre o 
Movimento operário em Silves» in 10º Congresso do Algarve, Ob. Cit., pp. 71-76 e PCP e a Luta Sindical, 
Ob. Cit., «Experiências três anos de luta sindicais», pp. 284 -311. 
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internacionalmente. Por isso, a sua referência biográfica encontra-se no Dicionário 

Biográfico de Líderes Sindicais Europeus1078 editado em Londres. 

Nos anos 80, “a pedido de um Partido comunista”, que não quis identificar, 

escreveu um trabalho sobre a clandestinidade, métodos e práticas conspirativas inerentes à 

mesma1079. José Vitoriano participou na formação dos jovens quadros do PCP e partilhou a 

sua memória com vários investigadores, estudantes e jovens quadros do PCP. Foi sócio da 

Associação Portugal-URSS, da URAP e da Casa do Algarve1080. 

Do seu amigo Álvaro Cunhal ouviu, no seu 80º aniversário, o maior elogio: “Se 

pudéssemos escolher quem somos, eu quereria ser como o José Vitoriano”1081.  

Deu o seu testemunho de vida para a série “Até amanhã, camaradas”, produzida por 

Tino Navarro e realizada por Joaquim Leitão. Aos 88 anos, mantinha uma inesgotável 

alegria de viver, uma dimensão humanista invulgar e uma modéstia rara. Não tinha 

inimigos pessoais, “mas não sabia se isso era uma qualidade ou um defeito”. 

José Vitoriano faleceu a 3 de Fevereiro de 2006, vítima de cancro na pleura. A seu 

pedido, foi cremado no Cemitério dos Olivais em Lisboa. 

                                                           
1078 Cf. Biographical Dictionary of European Labor Leaders, Vol. M-Z, Greenwood Press, Westport, 
Connecticut, London, [s.d.], p. 1010, Súmula biográfica de José Vitoriano, em Inglês. 
1079 AP de José Rodrigues Vitoriano, «Trabalho sobre a organização, métodos e práticas clandestinas», [s.d.]. 
1080 AP de José Rodrigues Vitoriano. 
1081 Apud. Jerónimo de Sousa, «Elogio fúnebre a José Vitoriano», Cemitério dos Olivais, 4 de Fevereiro de 
2006. 
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1.6 - O Acto eleitoral de 1949: Norton de Matos ou a República 

como Esperança 

 
 

Em Março de 1948, face à ilegalização do MUD e ao aumento da repressão, a 

oposição viu nas eleições presidenciais e legislativas de 1949 uma oportunidade para dar 

continuidade à actividade legal que estava associada aos períodos eleitorais, aproveitando a 

diminuta margem de legalidade que o regime permitia. A oposição nunca tinha participado 

numa eleição presidencial. A escolha de Norton de Matos para candidato presidencial 

contribuiu para aglutinar diferentes sensibilidades nos meios antagónicos ao regime1082. 

A candidatura do General Norton de Matos, personalidade marcante do 

republicanismo, foi lançada em Julho de 19481083, muito antes do início oficial do período 

de campanha eleitoral, sendo apoiada pelo que restava do MUD e do MUDJ, para além de 

outras forças políticas. O PCP mobilizou-se em torno dessa candidatura, dando “uma base 

orgânica nacional à campanha e o crescente apoio popular”1084. 

 
“O ano chegava ao fim, e grande batalha eleitoral ia começar na mais indignante 
desigualdade de condições, entre o nosso candidato sem qualquer apoio oficial, sem 
imprensa, nem rádio, sem transportes (…) e o candidato oficialista, dispondo de todos os 
recursos do Estado (…) pagos com os dinheiros públicos, dinheiros arrancados àqueles a 
quem se negavam todos esses serviços”1085.  
 
Com inúmeras restrições para a campanha oposicionista, a abertura oficial do 

período de campanha eleitoral foi a 1 de Janeiro de 19491086, seis semanas antes da ida às 

urnas. O Algarve conheceu, mais uma vez, uma importante mobilização cívica de apoio ao 

candidato da oposição. Silves, “de tradições liberais e velho baluarte da República”1087, 

não foi excepção. Foi, de imediato, formada a Comissão Concelhia de apoio à candidatura 

                                                           
1082 Cf. Catálogo. Uma oposição indomada e indomável [Visual gráfico]]: campanha eleitoral do General 
Norton de Matos, 1948-49, Biblioteca Museu República e Resistência, Lisboa, 1993, pp. 21 e 24. 
1083 A 9 de Julho de 1948, Norton de Matos apresentou o seu manifesto político, À Nação, no qual 
desenvolveu com um cunho fortemente pessoal, um vasto conjunto de conceitos de índole política, 
económica, social e colonial. «Manifesto de Norton de Matos à Nação», in História Contemporânea de 
Portugal, Ob. Cit., João Medina, (dir.), tomo II, pp. 81-84. 
1084 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, Ob. Cit., Vol. II, p. 815. 
1085 Cf. Francisco Guerreiro, Ob. Cit., fl. 18. 
1086 Cf. Dawn Linda Raby, Ob. Cit., p. 39. 
1087 Cf. República, n.º 6536, 15 de Janeiro de 1949, p. 3, «No Algarve». 
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do velho General1088, constituída por João Mascarenhas Leote, José Ventura Duarte, João 

José Duarte, José Luís Valente, Francisco Inácio Gonçalves Louçã, José Júlio Martins, 

José Ventura Vargas, Sebastião Ramalho Ortigão, Diogo Marreiros Neto, Manuel 

Guerreiro, Manuel Joaquim Ramos, António Vicente Neto, Joaquim Sequeira e José 

Martins Jóia1089. A recém constituída comissão enviou saudações ao General e ao jornal 

República1090. Foram também criadas comissões de freguesia desta candidatura1091 em S. 

Marcos da Serra1092, Algoz1093, Alcantarilha1094, Pêra1095, Armação de Pêra1096 e S. 

Bartolomeu de Messines1097. O jornal Voz do Sul apoiou de imediato a candidatura 

oposicionista1098. O República, “o único órgão de imprensa” nacional que se pusera 

“exclusivamente ao serviço” da causa, “era lido avidamente e ansiosamente esperado e 

disputado”1099. João Ventura Duarte1100, estudante em Lisboa, esteve à cabeça da Comissão 

                                                           
1088 Cf. República, n.º 6536, 15 de Janeiro de 1949, p. 3, «No Algarve». 
1089 Cf. Voz do Sul, n.º 1405, 15 de Janeiro de 1949, pp. 1 e 4, «O Momento político». 
1090 Cf. República, n.º 6536, 15 de Janeiro de 1949, p. 3, «No Algarve». 
1091 Ibidem, n.º 6546, 25 de Janeiro de 1949, p. 3, «Estão organizadas comissões democráticas em todo o 
concelho de Silves». 
1092 Comissão de Freguesia de S. Marcos da Serra: José Ventura Vargas, Álvaro Santinho Coelho e José 
Pacheco dos Santos. 
1093 Comissão de Freguesia do Algoz: Diogo Marreiros Neto, Joaquim Eloi Vieira, Manuel Joaquim Brás, 
José Fernandes e José Patrício. 
1094 Comissão de Freguesia de Alcantarilha: Sebastião Ramalho Ortigão, Carlos Correia e Francisco dos 
Santos Silva. 
1095 Comissão de Freguesia de Pêra: Daniel Cabrita Vicente, Manuel Cabrita Vieira, Manuel António Vieira e 
Raul Filipe Canelas. 
1096 Comissão de Freguesia de Armação de Pêra: Joaquim da Conceição Duarte, Mário Luís da Silva Serol e 
Manuel Costa. 
1097 Comissão de Freguesia de S. Bartolomeu de Messines: Dr. José Ventura Duarte, José Gonçalves Matias, 
João António Carneiro, António Joaquim Ruivo, Teófilo Fontainhas Neto, Joaquim António Afonso, 
Francisco Ambrósio Neto, Pedro Guerreiro, Manuel Xavier Pinto, Geraldo Vargas, José da Conceição Neves, 
João das Neves Nunes, Francisco Augusto Baptista e Fernando Cortes Machado. 
1098 Cf. Voz do Sul, n.º 1409, 12 de Fevereiro de 1949, p. 1, «Norton de Matos». 
1099 Cf. Francisco Guerreiro, Ob. Cit., fl. 19. 
1100 João Ventura Duarte, filho de João José Duarte e de Maria da Glória d’ Oliveira Ventura, nasceu em 
Silves, a 4 de Junho de 1923. Fez a instrução primária em Silves e prosseguiu os estudos no Liceu de Faro. 
Para agradar a seu pai, licenciou-se em Farmácia no Porto. Seguidamente, em Lisboa, na Faculdade de 
Ciências, concluiu a Licenciatura em Físico-Química em 1952. Aí integrou a Comissão Eleitoral dos 
Estudantes dessa Faculdade em apoio a Norton de Matos. Em Lisboa, manteve amizade privilegiada com 
Julião Quintinha, frequentando as reuniões oposicionistas na “Voz do Operário”. A sua invulgar inteligência 
e espírito científico tornaram-no conhecido no meio académico de ambas as faculdades. O convite de vários 
professores para prosseguir a carreira científica gorava-se com as informações da PIDE sobre a sua família. 
Foi testemunha de defesa de José Rodrigues Vitoriano. Consorciou-se em 1954 com Maria da Assunção 
Martins Raminhos. Viveu em Faro e em Almada, exercendo a docência em Faro e Lisboa, nomeadamente na 
Escola Machado de Castro. A um pedido da Inspecção do Ensino Particular, em 1952, a PIDE informou que 
João Ventura Duarte andava com desafectos. Em 1954, candidatou-se ao lugar de Director do Laboratório de 
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Eleitoral dos Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa, que manifestou o seu total 

apoio a Norton de Matos1101. 

O PCP local, ainda não refeito das prisões de 1948, contava com a organização nas 

fábricas, controladas por Manuel Miguel Peres e Joaquim do Nascimento Ventura. 

Aquilino Mourinho encontrava-se a recuperar da tuberculose que o afectara. A juventude 

foi o motor da campanha eleitoral. Muitos dos elementos do MUDJ, cada vez mais 

identificados com o PCP, Joaquim do Nascimento Ventura, José Saturnino Guerreiro, Ilda 

Varela Aleixo, António de Jesus Sena, João da Silva Martins, José Simões, Manuel 

Mourinho e José Guerreiro1102 destacaram-se pelo seu envolvimento na campanha 

presidencial. Rapidamente circularam pela cidade os panfletos apelando ao voto no 

General e múltiplas pinchagens surgiram nas paredes da cidade1103. Os textos, alguns em 

formato de livro, editados pela comissão da candidatura de Norton de Matos chegaram a 

Silves1104, orientando as comissões distritais e concelhias do movimento.  

O cônsul espanhol em Vila Real de St.º António, cônscio do interesse dos 

espanhóis nas eleições portuguesas, dava “informações detalhadas acerca do ambiente algo 

agitado que se vivia no Sul de Portugal durante a campanha eleitoral”1105.  

O Presidente da Comissão Concelhia da União Nacional, Dr. Marreiros Leite, numa 

reunião da Comissão Distrital da UN para preparar as eleições, afirmara que “Silves foi um 

                                                                                                                                                                                
Análises Químicas e Bromotológicas e Toxicológicas de Lourenço Marques, tendo seguido para África com 
sua mulher. Em Lourenço Marques, apoiou a candidatura de Humberto Delgado. Em 1959, foi para a cidade 
da Beira, inaugurar o Laboratório de Análises Químicas e Bromotológicas e Toxicológicas, do qual foi 
Director até 1964. Regressou nesse ano à Metrópole e estabeleceu-se em Silves, assumindo a Direcção 
Técnica da Farmácia Duarte, de seu pai, e da Farmácia Ventura, que entretanto comprara. Foi Professor da 
Escola Comercial e Industrial de Silves. Contribuía pecuniariamente para os presos políticos. Depois do 25 
de Abril de 1974, foi o 1º Presidente da CM de Silves. Militou no MDP/CDE. Demitiu-se do cargo de 
Presidente da CM de Silves, passados alguns meses. Desiludido com os homens, afastou-se gradualmente da 
política, mantendo-se fiel aos princípios democráticos. João Ventura Duarte faleceu em Portimão, a 5 de 
Julho de 2000, vítima de síncope cardíaca. 
1101 Cf. República, n.º 6552, 1 de Fevereiro de 1949, p. 5, «Estudantes de Faculdade de Ciências que apoiam 
a candidatura do Sr. General Norton de Matos». 
1102 José Guerreiro era natural de Aljezur. Era carteiro em Silves. Era bastante instruído, tendo-se destacado 
na organização do MUDJ em Silves. Aderiu ao PCP. Foi posteriormente transferido para Olhão. 
1103 Entrevistas a Joaquim do Nascimento Ventura e a José Saturnino Guerreiro. 
1104 No que resta da Biblioteca Popular, encontrei vários destes documentos, nomeadamente o livro de Norton 
de Matos, Os dois primeiros meses da minha candidatura à Presidência da República, Edição do Autor, 
Lisboa, 1949. 
1105 Cf. Ana Vicente, Ob. Cit., p. 228. 
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dos maiores baluartes democráticos”1106, mas que o regime contava com o meio rural. “Ali 

a situação é satisfatória. Mas na vila a maioria é da oposição. Não existem influências 

eleitorais grandes. A Situação tem mantido paradoxalmente nos seus pontos as influências 

adversas”1107. Marreiros Leite acusava a Caixa de Crédito Agrícola Mútua de Silves de 

fornecer “a oposição com favores”1108. Na mesma reunião, Salvador Nunes Vilarinho 

notava que nos “3000 eleitores, apesar de bem organizados agora os cadernos”1109, a 

maioria era indiferente. O problema mais grave era “saber o valor da oposição, visto de 

verdade ainda não se ter posto à prova”1110. Faltava ao regime a propaganda e a 

organização política, pois S. Marcos da Serra, freguesia que estava com a “Situação”, 

estava isolada, carecendo de uma estrada. Além disso havia “crise e grave no trabalho 

corticeiro”1111. 

A 29 de Janeiro de 1949, realizou-se em Silves a sessão de propaganda da 

candidatura do General Carmona, que trouxe à cidade um séquito de apoiantes do regime. 

O discurso nacionalista associava a oposição e a democracia à bancarrota1112. Falaram 

Salvador Gomes Vilarinho, Presidente da CM de Silves, Marreiros Leite, Jonatas Matoso, 

Mário Lyster Franco, Ramiro Valadão e o Governador Civil, Luís Vaz de Sousa1113. 

No Sul, o comício da oposição em Beja1114, a 30 de Janeiro de 1949, foi grandioso. 

Aí deslocaram-se, “em quatro camionetas”1115, dezenas de oposicionistas de todo o 

Algarve, tendo uma delas transportado os apoiantes do Barlavento. 

No dia seguinte, a 31 de Janeiro de 1949, numa data simbólica para todos os 

republicanos, Norton de Matos chegou a Faro, onde teve uma efusiva recepção, para o 

comício eleitoral que se realizou no cinema “a abarrotar” dessa cidade1116.  

 

                                                           
1106 Cf. Eleições no regime fascista, Ob. Cit., p. 49, «Silves». 
1107 Ibidem. 
1108 Ibidem. 
1109 Ibidem. 
1110 Ibidem. 
1111 Ibidem. 
1112Cf. Jorge Vernex, Oposição, democracia, bancarrota, [s.l.: s.n.], 1949 (Braga : Tip. Pax).  
1113 Cf. Voz do Sul, n.º 1408, 5 de Fevereiro de 1949, p. 4, «Propaganda eleitoral da União Nacional» e O 
Algarve, n.º 2131, de 30 de Janeiro de 1949, p. 4, «União Nacional». 
1114 Vide fotografia deste comício in Catálogo. Uma oposição Indomada e Indomável. Ob. Cit., p. 36. 
1115 Cf. Francisco Guerreiro, Ob. Cit., fl. 26 v.. 
1116 Cf. Voz do Sul, n.º 1408, 5 de Fevereiro de 1949, p. 1, «A visita do Sr. General. Norton de Matos a Faro». 
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“(…) até pelos corredores e pátios, gente ordeira e entusiasta, gente vinda de todos os 
pontos do Algarve, homens que deixavam seus afazeres quotidianos e que de perto e longe 
caminhavam, muitas vezes a pé, afim de presenciarem o magno acto e escutarem a boa 
nova da própria boca daquele que era para todos nós uma nova esperança”1117. 
 

Na sessão presidida por Norton de Matos discursaram o Dr. Silva Nobre e o escritor 

Leão Penedo1118. O velho General “foi forçado a esperar longo tempo que terminasse a 

aclamação que se ouviu quando se levantou para falar”1119.  

Em apoio a esta candidatura, o MUDJ organizou um comício distrital em Faro. Ilda 

Varela, em representação dos mudistas silvenses, leu um discurso e Júlio Fradinho falou 

em nome dos estudantes de Olhão. Estiveram presentes Manuel Madeira, Ramos Rosa e 

Margarida Tengarrinha, entre muitos outros1120. 

Perante a apoteótica recepção e o calor oposicionista algarvio, o Governador Civil 

deu a conhecer as limitações subjacentes à realização de sessões da propaganda da 

oposição. Não podiam falar ao público nessas sessões outras pessoas além das 

mencionadas expressamente nos pedidos de autorização, “não podendo os discursos 

transmitir-se por auto-falantes para fora do recinto onde as sessões vão ter lugar, e não 

podendo ainda produzir-se manifestações políticas à entrada ou à saída do aludido recinto. 

Observar-se-ão todas as demais determinações aplicáveis na matéria”1121. 

No dia 6 de Fevereiro realizou-se em Silves o comício de apoio a Norton de Matos 

no Teatro Mascarenhas Gregório, onde a lotação foi largamente excedida1122, “apinhando-

se a assistência nas casas de entrada, nos corredores, no palco, nos quintais vizinhos”1123. 

As ruas da cidade viam-se com inusitada animação. “Não se descrevem em meia dúzia de 

palavras o entusiasmo, a animação, a fé republicana com que a laboriosa população desta 

cidade acorreu e assistiu à sessão de propaganda (…) realizada nesta cidade”1124. Do 

concelho vieram muitas pessoas, bem como do resto da província. A sala, onde se viam 
                                                           
1117 Cf. Francisco Guerreiro, Ob. Cit., fl. 27. 
1118 Idem, Ibidem. 
1119 Cf. República, n.º 6552, 1 de Janeiro de 1949, p. 4, «3 imponentes sessões de propaganda realizadas no 
Porto, Lisboa e Faro». 
1120 Depoimento de José Júlio Veríssimo de Sousa Fradinho. 
1121 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 895/49 UI 2640, José Ventura Duarte fl. 52, Conf. n.º 56/49 do PV da 
PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 9 de Fevereiro de 1949. 
1122 Cf. Voz do Sul, n.º 1409, 12 de Fevereiro de 1949, p. 4, «Em Silves». 
1123 Ibidem. 
1124 Ibidem. 
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muitas senhoras, “oferecia um magnífico aspecto, vendo-se no palco um grande retrato do 

candidato, por entre bandeiras da República e vários dísticos e legendas por toda a parte de 

apologia à «Democracia», à «Ordem», à «Disciplina» e à «Liberdade»”1125. A assistência 

recebeu os oradores com entusiasmo, “não cansando de repetir em coro: Norton! 

Norton!1126. Iniciou-se a sessão com clamorosos “vivas” à República, “cantando a multidão 

a Portuguesa”1127. O Major Olival presidiu à mesa, ladeado por delegados de várias 

comissões do Algarve e de Silves. A sessão foi secretariada por Sebastião Ramalho 

Ortigão e pelo Dr. José Diogo Guerreiro. Foi lida uma mensagem do General “ao Povo de 

Silves, cidade republicana por excelência”1128. O General, “com preito de saudade”1129, 

prestou homenagem a Francisco Vieira. Seguidamente, foi feito um minuto de silêncio em 

memória do notável republicano. 

Tomaram a palavra o Dr. Zacarias Guerreiro, o Dr. Júlio Carrapato, José Jóia, um 

operário silvense, Leão Penedo, José Júlio Martins e Julião Quintinha. É provável que 

Manuel Joaquim Ramos tenha também discursado nesta sessão1130.  

 
“No momento histórico que atravessamos, com certa projecção no futuro do país, devemos 
todos os homens de boa vontade colocar acima de tudo, bem acima de baixas questões de 
facção, a superioridade do ideal de solidariedade humana, pela democracia, fonte de justiça 
social, votando e aclamando o nosso convidado à Presidência da II República, sua Ex.ª o 
General Norton de Matos, a melhor garantia de resgate das nossas liberdades, e direitos 
prolongados por um sistema ditatorial que nos governa há mais de 22 anos. (…) Não nos 
podemos considerar homens livres em país livre, enquanto a sombra do medo acompanhar 
a nossa própria sombra, enquanto as nossas palavras e actos sejam vigiados e controlados 
pelas autoridades, como se tem verificado até nas próprias sessões de propaganda, ordeira e 
legal (…). Até mesmo neste período de relativa liberdade, têm-se-nos dirigido pessoas, 
perguntando receosos, se poderão votar sem serem descobertos os seus votos. Se as listas 
são iguais, ou de cor diferentes, pois receiam represálias, ou consequências de caírem no 
desagrado dos governantes, ao votar contra eles”1131. 
 

                                                           
1125Ibidem. 
1126 Ibidem. 
1127 Ibidem. 
1128 Cf. República, n.º 6558, 7 de Fevereiro de 1949, p. 5, «No Algarve». 
1129 Ibidem. 
1130 O manuscrito original do longo discurso de Manuel Joaquim Ramos não indica a data nem o local. Não 
consegui esclarecer cabalmente se este discurso foi proferido na sessão de apoio à candidatura de Norton de 
Matos em Silves, se na de Messines ou na de S. Marcos da Serra, visto que os comícios do Algoz e 
Alcantarilha não se realizaram porque os seus pedidos foram indeferidos pelo Governador Civil. 
1131 AP de Manuel Francisco Castelo Ramos, discurso de Manuel Joaquim Ramos para comício eleitoral de 
Norton de Matos. 
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Os oradores produziram “desassombrosas afirmações”1132 contra o regime 

ditatorial, contra o sistema corporativo e contra a Censura, todas entusiasticamente 

aplaudidas. Foi lida por Julião Quintinha, “a quem a assistência tributou uma manifestação 

de simpatia”1133, uma mensagem de apoio de mais de cem silvenses residentes em 

Lisboa1134 e muitos telegramas. A sessão encerrou com os habituais “vivas” à República e 

ao candidato e com o Hino Nacional1135. 

 No mesmo dia à noite, realizou-se em Messines o comício eleitoral de apoio à 

candidatura do General. Mais de 1500 pessoas reuniram-se no engalanado cinema, 

constituindo “a jornada política mais vibrante e entusiástica que até hoje se efectuou nesta 

localidade de grandes tradições liberais”1136. 

O “encarregado superiormente de observar o que se passasse na sessão de 

propaganda da oposição”1137 descreveu-a: “A entrada (…) começou a efectuar-se às 19h, 

com muita ordem. A assistência, composta quasi totalmente por trabalhadores do campo e 

operários, fizeram até ao abrir da sessão, uma barulheira infernal”1138 entre inúmeras 

aclamações “e palmas e mais palmas”1139. As saudações a Norton de Matos prosseguiram 

“num verdadeiro delírio”1140. O Major Olival, o Dr. Clemente da Silva, Julião Quintinha, 

Leão Penedo, o Dr. Zacarias Guerreiro, o Dr. José Ventura Duarte e o Dr. João Augusto 

Saias compunham a mesa de honra. O Dr. Zacarias Guerreiro disse no seu discurso: “A 

política do Carmona e do Salazar está fraca e faliu. E faliu pelas calúnias”1141. Proferiu 

ainda mais umas frases que o observador não tinha tido a “possibilidade de perceber” 1142. 

                                                           
1132 Cf. Voz do Sul, n.º 1409, 12 de Fevereiro de 1949, p. 4, «Em Silves». 
1133 Ibidem. 
1134 Manuel Lourenço Neto, um dos subscritores da mensagem, encontrara-se, na Avenida da Liberdade, com 
João Ventura Duarte, estudante em Lisboa, e com António do Carmo Lourenço, residente na Cova da 
Piedade, para escreveram a mensagem de apoio à candidatura de Norton de Matos, que circulou pelos 
silvenses e que foi entregue a Julião Quintinha que viria a Silves participar na comício eleitoral.  
1135 Cf. Voz do Sul, n.º 1409, 12 de Fevereiro de 1949, p. 4, «Em Silves». 
1136 Cf. República, n.º 6558, 7 de Fevereiro de 1949, p. 4, «Uma entusiástica sessão…». 
1137 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 895/49 UI 2640, José Ventura Duarte,  fl. 56, Informação do PV da 
PIDE de Faro, de 7 de Fevereiro de 1949. 
1138 Ibidem. 
1139 Ibidem. 
1140 Cf. República, n.º 6558, 7 de Fevereiro de 1949, p. 4, «Uma entusiástica sessão…». 
1141 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 895/49 UI 2640, José Ventura Duarte fl. 56, Informação do PV da PIDE 
de Faro, de 7 de Fevereiro de 1949. 
1142 Ibidem. 
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Às 11.20 foi encerrada a sessão, “entoando o Hino Nacional e seguidamente saíram na 

melhor ordem”1143. 

A sessão de S. Marcos, pedida e já autorizada para o dia 7, não pode realizar-se 

“por motivo de conveniência da ordem pública”1144, uma vez que a União Nacional pedira 

também autorização para realizar a sua sessão no mesmo dia. Assim, a sessão de apoio a 

Norton de Matos, em S. Marcos da Serra, ocorreu no dia 10, pelas 14.30 e teve como 

oradores José Júlio Martins, Américo Paiva, Julião Quintinha, Leão Penedo, Manuel 

Joaquim Ramos, José Ventura Duarte, João Mascarenhas Leote e o Major Olival1145.  

A Comissão Concelhia de Silves dos Serviços da Candidatura do General Norton 

de Matos emitiu um Manifesto intitulado “Aos Cidadãos do Concelho de Silves” 1146, 

apelando ao voto no General, pois ele já dera muitas provas do seu patriotismo. 

 
“Exercei o vosso direito de voto com verdadeira consciência e dignidade pessoal, na 
certeza que com o vosso voto podeis contribuir para a Vitória da Democracia, para o bem e 
progresso de Portugal. (…) O futuro da nossa Pátria está dependente do vosso voto, 
Portugal chama-vos que se pronunciem pela Democracia, é o que vós ides escolher. O 
Senhor General Norton de Matos deu-nos um grande exemplo cívico aceitando a sua 
candidatura proposta por uma indomada e indomável vontade do Povo Português, desejoso 
de reintegrar o Governo nas suas tradições Democráticas”1147. 
 

Enquanto a maioria dos jornais algarvios silenciava os comícios oposicionistas, o 

regime, assustado com as proporções que tomava o apoio popular à candidatura do 

General, noticiava as várias inaugurações feitas por toda a província1148, dando grande 

destaque e apoio às sessões de propaganda da União Nacional. Salvador Gomes Vilarinho, 

Alfredo Rodrigues Garcia, António Marreiros Leite e Hermenegildo Horta Correia 

percorreram o concelho em apoio à candidatura de Carmona. Foram inauguradas a estrada 

                                                           
1143 Ibidem. 
1144 Ibidem, fl. 52, Conf. n.º 56/49 do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE de 9 de Fevereiro de 1949. 
1145 Ibidem. 
1146 Cf. República, n.º 6561, 10 de Fevereiro de 1949, p. 5, «Um manifesto…». 
1147 AP de João Ventura Duarte, «Manifesto Aos Cidadãos do Concelho de Silves», Comissão Concelhia de 
Silves dos Serviços da Candidatura do Senhor General Norton de Matos, 1949. 
1148 Cf. Correio do Sul, n.º 1630, 27 de Janeiro de 1949, pp. 1 e 2, «Memoráveis sessões de propaganda da 
candidatura do Senhor Marechal Carmona em Lagos, Portimão, Alcantarilha, São Marcos da Serra, Pêra e 
São Bartolomeu de Messines», e n.º 1632, 10 de Fevereiro de 1949, p. 3, «O actual momento político»; O 
Algarve, n.º 2131, 30 de Janeiro de 1949, pp. 1 e 4, «União Nacional», e n.º 2133, de 13 de Fevereiro de 
1949, pp. 1 e 2, «O período eleitoral». 



 394 

da Lameira, a estrada de Armação de Pêra a Porches e vários marcos fontenários1149. Os 

ataques à figura de Norton de Matos não se fizeram esperar. No comício da candidatura do 

Marechal Carmona, realizado em Faro, a 10 de Fevereiro de 1949, compareceu o Ministro 

da Educação Nacional, Pires de Lima. O ataque foi frontal: 

 
 “Grita-nos a alma de indignação e de repulsa quando vemos comandados pela Rússia, 
homens que se dizem portugueses e que invocam com exaltação o seu patriotismo. (…) A 
Nação está esclarecida. Na luta que o mundo civilizado trava com o comunismo decide-se 
no próximo domingo uma batalha para nós, mas também uma batalha para o mundo (…) 
pois é preciso dar à Rússia uma resposta decisiva e clara no próximo domingo”1150. 
 

Norton de Matos, entre outras coisas, era “apenas a bandeira que encobria a Quinta 

coluna russa em Portugal”1151. Para os homens do regime, os opositores insistiam “nos 

mesmos erros” que tinham revelado nas eleições de 1945, uma vez que insistiam em 

“propaganda destrutiva e caluniosa, julgando por meio dela vencerem os seus 

propósitos”1152. 

À medida que se aproximava o dia das eleições, a propaganda oposicionista nas 

várias freguesias do concelho, apesar dos entraves, prosseguia1153. No entanto, a repressão 

exercida pelo regime intensificou-se, multiplicando-se as medidas de coacção e de 

intimidação e até a proibição dos comícios. 

Por este motivo, e não havendo as garantias mínimas indispensáveis para a 

realização de um acto eleitoral livre, surgiram na oposição duas tendências: uma que 

defendia a ida às urnas em qualquer situação e a outra que defendia a ida às mesmas desde 

que o Governo garantisse a fiscalização do acto eleitoral. O PCP aconselhou à desistência, 

pelo que aumentaram as pressões a Norton de Matos por parte de elementos 

anticomunistas. Na Assembleia de Delegados, realizada a 7 de Fevereiro de 1949, as 

divergências foram discutidas pelos delegados Dr. Silva Nobre, Major Olival, Dr. João 

                                                           
1149 Cf. O Algarve, n.º 2131, 30 de Janeiro de 1949, p. 4, «União Nacional». 
1150Ibidem, n.º 2133, 13 de Fevereiro de 1949, p. 1, «O período eleitoral». 
1151 Cf. Correio do Sul, n.º 1632, 10 de Fevereiro de 1949, p. 2, «O Algarve e o momento político» (artigo de 
Antero Nobre). 
1152 Cf. O Algarve, n.º 2129, 16 de Janeiro de 1949, pp. 1 e 2, «Crítica Séria, Senhores da oposição» (artigo 
de A. Silva Pais). 
1153 Cf. Francisco Guerreiro, Ob. Cit., fl. 27 v. e 28. 



 395 

Saias, Entrudo Júnior e Francisco do Rosário1154. A Comissão Distrital de Faro decidiu 

contra a ida as urnas1155, tendo Silva Nobre afirmado: “dizer ao General que a votação lhe 

será favorável é mentira”1156. 

Norton de Matos, contrariado, muito hesitante e pressionado pela maioria das 

comissões distritais1157, acabou por optar pela renúncia ao acto eleitoral, o que terá 

provocado “um certo confusionismo e um grande desapontamento”1158 entre alguns dos 

seus apoiantes. 

 
“E toda a máquina intimidatória foi posta em marcha (…). Aviões militares que sulcavam 
os céus do país em todos os sentidos, uma quasi prevenção das unidades militares e 
policiais, a Legião Portuguesa posta em sentido, movimentos anormais da guarda fiscal, e 
para cúmulo, se anunciou manobras militares para uns dias antes do escrutínio 
eleitoral”1159. 
 
A repressão voltou a fazer-se sentir em Silves no dia anterior às eleições. A 12 de 

Fevereiro de 1949, Manuel Mourinho distribuiu umas tarjetas do MUDJ, apelando ao voto 

em Norton de Matos, bem como uns panfletos do PCP. Saíra de casa com os papéis dentro 

de uma caixa de sapatos e foi-os espalhando pelas ruas perto da Fábrica do Inglês1160. 

Joaquim do Nascimento Ventura, que se encontrava afiançado, Ilda Varela, José 

Saturnino, José Jóia e o caixeiro Ernesto foram presos pelo Subchefe Martins e pelo agente 

da PIDE António Nunes do Poço1161, porque foram relacionados com os papéis 

distribuídos. Ficaram presos durante três dias no torreão da cidade. Ilda Varela Aleixo 

ficou sozinha numa cela e os homens noutra. Uma outra cela foi ainda ocupada por 

camponeses da zona do Algoz e de Alcantarilha, acusados de querer dividir entre si as 

terras do proprietário Corte-Real1162.  

José Saturnino soubera que a PIDE andava à sua procura, pois tinham perguntado 

por si a várias pessoas que negaram conhecê-lo. Quando regressava da oficina onde 

                                                           
1154 Cf. Catálogo. Uma oposição Indomada e Indomável Ob. Cit.,  p. 39. 
1155 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, Ob. Cit., Vol. II, p. 845. 
1156 Idem, Ibidem, p. 846. 
1157 Cf. Mário Soares, Ob. Cit., p. 160. 
1158 Cf. Francisco Guerreiro, Ob. Cit., fl. 47 v.. 
1159 Idem, Ibidem, fl. 45 v.. 
1160 Entrevista a José Saturnino Guerreiro. 
1161 Entrevistas a Joaquim do Nascimento Ventura e a José Saturnino Guerreiro. 
1162 Ibidem. 
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trabalhava, foi preso à entrada de casa. Os detidos eram os mais activos elementos da 

primeira geração do MUD Juvenil, os mais ligados ao PCP, que se galvanizaram em torno 

da candidatura do General. A PIDE encontrou na casa do pai de Joaquim do Nascimento 

Ventura um dos panfletos. Perguntado sobre a sua origem, José Ventura disse que o 

apanhara do chão no caminho da fábrica. Guardara-o porque, sendo analfabeto, queria 

saber o que lá dizia1163. Questionado pelos familiares dos detidos, Martins, o Subchefe da 

PSP, desculpava -se atabalhoadamente com a PIDE1164. 

Joaquim Brás Rita informou o avô de Saturnino que os detidos sairiam na 2ª feira 

seguinte, uma vez que, devido ao aparecimento dos panfletos, Salvador Gomes Vilarinho 

resolvera tomar somente uma atitude preventiva por causa das eleições do dia seguinte1165.  

As eleições realizaram-se a 13 de Fevereiro de 1949, sabendo-se de antemão o 

desfecho do acto eleitoral. Em Silves, dos 3269 inscritos votaram 2015, o que 

correspondeu a uma vitória de 61,6% do candidato do regime1166. Tinha havido “um certo 

desapontamento e confusão nos meios opositores em virtude de boatos e notícias 

contraditórias”1167. A desistência de Norton de Matos não chegou a muitos dos seus 

eleitores, pois o regime não permitiu a divulgação dos documentos emitidos pela Comissão 

Central da candidatura e as sessões de propaganda foram proibidas. Convinha ao regime 

que a oposição fosse às urnas “a fim de afiançar a sua precária situação internacional”1168. 

Por isso, e apesar da desistência do candidato oposicionista, os votos em Norton de Matos 

foram contados e publicados para provar a derrota das forças da oposição numa eleição 

manifestamente fraudulenta1169: no Algarve, Carmona obtivera 27649 votos enquanto 

Norton de Matos só colhera a confiança de 62 eleitores1170. 

No dia seguinte, juntou-se muita gente no largo frente ao torreão para pressionar a 

PSP e assistir à saída dos detidos. O Subchefe Martins desculpava-se, dizendo que só 

                                                           
1163 Entrevista a José Saturnino Guerreiro. 
1164 Entrevistas a Joaquim do Nascimento Ventura e a José Saturnino Guerreiro. 
1165 Entrevista a José Saturnino Guerreiro. 
1166 Cf. O Algarve, 27 de Fevereiro de 1949, p. 1, «O Resultado da Eleição Presidencial no Distrito de Faro». 
1167 Cf. Francisco Guerreiro, Ob. Cit., fl. 46 v.. 
1168 Idem, Ibidem, fl. 47. 
1169 Idem, Ibidem, fl. 48 v.. 
1170 Cf. O Algarve, n.º 2135, 27 de Fevereiro de 1949, p. 1, «O resultado da eleição presidencial no distrito de 
Faro». 
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“estavam à espera do telefonema dos outros” 1171. Finalmente, após um telefonema da 

PIDE, foram libertados. 

A campanha eleitoral trouxera ao regime muitos benefícios. Muitos oposicionistas 

tinham, com o seu apoio aberto a Norton de Matos, saído “da toca”1172. Era preciso vigiá-

los e pô-los em devido tempo no seu lugar. Depois das eleições, por toda a província, 

inúmeras pessoas foram eliminadas dos cadernos eleitorais1173. 

As Comissões dos Serviços da Candidatura do General dissolveram-se pelo término 

do seu objectivo inicial. Os seus elementos mais activos e mais próximos do PCP 

contribuíram, porém, para a criação do Movimento Nacional Democrático1174 (MND), 

“movimento opositor que se manteve em pé, se bem que não já com aquela amplitude dos 

dois grandes períodos das campanhas políticas”1175, não chegando “a ser a frente 

antifascista de massas que se pretendia”1176. 

Uma curiosa troca de informações, denominada por “Informação Meca”, 

identificava os silvenses que tinham apoiado Norton de Matos. Para a Polícia, eram, por 

isso, contra o “Estado Novo”, Rui Gonçalves Filho, agente de seguros, João Ildefonso, 

locator de automóveis, Francisco Luís Baião, proprietário de uma mercearia, Paulo Costa, 

construtor civil, Bento Augusto Monteiro, fabricante de rolhas, e José Perpétua, 

proprietário de um Café1177. A PIDE identificava ainda outros que, além de serem contra o 

“Estado Novo”, tinham, segundo a Polícia política, “ideias comunistas”1178, como João 

Batista Santos, professor primário, Francisco Correia, proprietário de uma chapelaria, José 

                                                           
1171 Entrevista a José Saturnino Guerreiro. 
1172 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 688/48 SR, NT 2023, Joaquim Farracha, fl. 217, Doc. de 14 de Março de 
1949. 
1173 Cf. Francisco Guerreiro, Ob. Cit., fl. 51 v.. 
1174 O Movimento Nacional Democrático (MND) surgiu no Porto, a 13 de Fevereiro de 1949, constituído 
pelas comissões de apoio à candidatura de Norton que não aceitaram a dissolução por este determinada. O 
movimento começou pela emissão de um Manifesto em Maio de 1949. No movimento destacaram-se os 
dirigentes do Porto, Ruy Luís Gomes, António Maximiano da Silva e Virgínia de Moura, membros da 
comissão local de apoio à candidatura de Norton de Matos. Maria Lamas, José Morgado, Pinto Gonçalves, 
Areosa Feio e Albertino Macedo pertenceram também à Comissão Central do MND. A Comissão Central foi 
presa a 17 de Dezembro de 1949. 
1175 Cf. Francisco Guerreiro, Ob. Cit., fl. 51. 
1176 Cf. Dawn Linda Raby, «A crise ideológica da oposição: o PCP de 1949 a 1957», in O Estado Novo das 
origens ao fim da autarcia 1926-1959, Ob. Cit., Vol. II, p. 53. 
1177 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 895/49 UI 2640, José Ventura Duarte, fl. 134, «Informação Meca», de 
18 de Julho de 1949. 
1178 Ibidem. 
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Joaquim Júnior e José Lopes dos Reis, ambos proprietários de drogarias em Silves, 

Joaquim Brás Rita, proprietário de uma mercearia, e António Serrano Correia, 

encadernador. “A maior parte destes senhores” 1179 reunia no café do José Perpétua. 

Outra “Informação Meca” identificava “os principais chefes revolucionários de 

Silves”1180 que se tinham destacado durante as eleições presidenciais. Eram eles: José 

Ventura Duarte, João Mascarenhas Leote, José Júlio Martins, José Luís Valente, Sebastião 

Roldam Ramalho Ortigão, Diogo Marreiros Neto, João José Duarte, Manuel Joaquim 

Ramos, Francisco Gonçalves Louçã, José Ventura Vargas e Joaquim Sequeira. Entre estes, 

a PIDE salientava dois elementos: Joaquim Sequeira, tipógrafo, a quem acusava de tratar 

“dos impressos clandestinos de propaganda”1181, sendo “necessário haver com ele uma 

vigilância permanente, pois é bastante perigoso”1182 e “João José Duarte, (…) igualmente 

bastante revolucionário e perigoso, inimigo terrível do Estado Novo”1183. Dos restantes 

componentes, o agente esperava dar mais informações com brevidade1184. A “Informação 

Meca” seguinte acrescentava à lista os nomes de António Vicente Neto e José Martins 

Jóia, bem como as profissões dos anteriormente denunciados1185. 

 Messines também foi alvo da “Informação Meca”. Nesta localidade foram 

denunciados José Ventura Duarte, José Gonçalves Matias, João António Carneiro, António 

Joaquim Ruivo, Teófilo Fontainhas Neto, Joaquim António Afonso, Francisco Ambrósio 

Neto, Pedro Guerreiro, Manuel Xavier Pinto, Geraldo Vargas, José da Conceição Neves, 

José das Neves Nunes, Francisco Augusto Batista e Fernando Cortes Machado1186. O 

informador juntava “mais várias listas de nomes de certas individualidades residentes em 

várias localidades do país com os quais os chefes desta região devem ter ligações e 

correspondência”1187.  

                                                           
1179 Ibidem. 
1180 Ibidem, fl. 44, «Informação Meca» de 31 de Outubro de 1949. 
1181 Ibidem, fl. 50, «Informação Meca» de 30 de Agosto de 1949, “Lista dos principais chefes 
revolucionários” de Silves. 
1182 Ibidem. 
1183 Ibidem. 
1184 Ibidem. 
1185 Ibidem, fl. 44, «Informação Meca» de 31 de Outubro de 1949. 
1186 Ibidem, fl. 43 e 44, «Informação Meca» de 31 de Outubro de 1949. 
1187 Ibidem. 
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Em Outubro de 1949, houve uma agitação operária na Fábrica de Aldemiro Mira, 

secundando o movimento reivindicativo que tivera lugar em Julho, no Barreiro, na fábrica 

Cantinho & Marques1188, propriedade de José da Silva Cantinho, um industrial silvense. 

As eleições a 13 de Novembro de 1949 para a Assembleia Nacional decorreram 

sem sobressaltos para o regime1189. Mas mais uma vez a pouca simpatia para com o regime 

em largas faixas da população foi apanágio da região. Tal como nas eleições de 1945, nas 

de 1949, a União Nacional obteve no Sul, incluindo o Algarve, 64,5%, uma percentagem 

inferior às regiões Norte e Centro1190, confirmando que o distrito de Faro foi, 

comparativamente, uma das regiões de menor implantação da União Nacional1191. Apesar 

disso, e segundo as fontes oficiais, o regime teve a votação de 72,4% dos eleitores inscritos 

em Silves1192. Os quatro deputados algarvios do regime foram eleitos1193. 

O regime ditatorial legitimava-se assim “numa prática política pseudo-

democrática”1194, procurando “satisfazer plenamente exigências internacionais resultantes 

do «pacto» firmado no pós-guerra com as potências ocidentais”1195. 

A PIDE dava conta de “grande actividade e movimentos entre os elementos 

revolucionários”. A Polícia estava informada que José Ventura Duarte, João Mascarenhas 

Leote e José Júlio Martins se tinham deslocado várias vezes a Olhão e Faro1196. Havia 

também a contestação velada, mas permanente, no seio do operariado silvense e 30 

camponeses do Poço Barreto tinham marchado até Silves, tendo-se avistado “com o 

Administrador do Concelho que lhes prometeu trabalho” 1197, mas a promessa ficara por 

cumprir. 

                                                           
1188 Cf. PCP, 60 anos, Ob. Cit., s.p. «Lutas de Massas (1941-1974)». 
1189 Foram eleitos120 deputados, todos da União Nacional. Houve Listas da oposição em Castelo Branco e 
Portalegre. 
1190 Cf. Manuel Braga da Cruz, O Partido e o Estado no Salazarismo, Ob. Cit., p. 215. 
1191 Idem, Ibidem, pp. 228, 232 e 234. 
1192 Cf. Comércio de Portimão, n.º 1208, de 24 de Novembro de 1949, p. 1, «Eleições para deputados». 
1193 Ibidem, n.º 1207, de 17 de Novembro de 1949, p. 1, «As eleições de domingo». Os deputados algarvios 
eram o Dr. Délio Nobre dos Santos, o Comandante Henrique Tenreiro, o Eng. Sebastião Ramirez e o Major 
Manuel de Sousa Rosal. 
1194 Cf. Catálogo. Uma oposição Indomada e Indomável. Ob. Cit., p. 42. 
1195 Ibidem. 
1196 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 895/49 UI 2640, José Ventura Duarte, fl. 42, «Informação Meca» de 30 
de Novembro de 1949. 
1197 Cf. O Camponês, ano III, n.º 28, Agosto de 1949, p. 2, «Concentrações e Manifestações populares». 
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Por seu lado, os industriais silvenses tinham reunido com o Vice-presidente da 

Junta Nacional de Cortiças para estudar propostas para a crise da indústria1198. 

No fim de 1949, formou-se a nova Comissão Concelhia da União Nacional. O Dr. 

António Marreiros Leite continuou como Presidente. O Dr. Hermenegildo Horta Correia, o 

Vice-presidente, Aldemiro Mira, Luís Fernando Duarte Calapez, Mário da Costa Fragoso e 

José Cândido de Abreu Mota Pereira completavam a comissão, que era secretariada por 

Alfredo dos Santos Rodrigues Garcia1199. 

Apesar da campanha eleitoral para a presidência da República ter tido uma grande 

adesão popular, este foi o último acto da oposição unitária gerada nos anos 40. Depois da 

evidente manipulação eleitoral, da intimidação e repressão posteriores, assistiu-se a uma 

desmobilização notória nas hostes oposicionistas locais. O Movimento Nacional 

Democrático nunca conseguiu implantar-se como organização distinta do PCP1200 e foi 

“uma sombra do MUD”1201. 

O MUDJ algarvio debatia-se com o mesmo problema de desmobilização. O 

movimento encontrava-se exaurido de fundos, estando ameaçado “o prosseguimento”1202 

das suas actividades na luta “pelo advento da Democracia”1203. 

O atribulado processo da campanha eleitoral e o controlo da própria candidatura 

pelos comunistas, através das comissões distritais, deixaram um rasto de desentendimentos 

insanáveis e de recriminações mútuas que teve consequências determinantes na oposição 

na década seguinte. A disputa entre o abstencionismo e o intervencionismo eleitoral 

constituiu “um diferendo estratégico” que se agravou dentro da oposição e a dividiu1204. 

Esta só voltará a unir-se em 1958, em torno da candidatura presidencial do General 

Humberto Delgado.  

                                                           
1198 Cf. Voz do Sul, n.º 1434, 13 de Agosto de 1949, p. 1, «Indústria corticeira». 
1199 Cf. Correio do Sul, n.º 1628, 30 de Dezembro de 1949, p. 1, «União Nacional». 
1200 Cf. António Ventura, «A crise da oposição no início dos anos cinquenta», in Sérgio Campos Matos, 
(Coord.), Crises em Portugal nos séculos XIX e XX, Centro de História da Universidade de Lisboa, Colecção 
Coloquia, 2002, p. 254. 
1201 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal Ob. Cit., Vol. II, p. 852. 
1202 Cf. AMS, Arquivo do MUDJ, 2969.007.06; m. 5, [s.d.] 
1203 Cf. AMS, Arquivo do MUDJ, Boletim da Comissão Distrital do Algarve, Julho de 1949, p. 2, «Em 
Defesa do Futuro da Juventude». 
1204 Cf. Manuel Braga da Cruz, Monárquicos e Republicanos no Estado Novo, D. Quixote, Lisboa, 1986, p. 
119 e António Ventura, «A crise da oposição no início dos anos cinquenta», in Sérgio Campos Matos, 
(Coord.), Ob. Cit., pp. 255 e 256. 
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O ano de 1949 terminou atribulado. A indústria corticeira prosseguia no seu lento 

declínio. Em Dezembro, houve um temporal que provocou a saída do rio das suas margens, 

tendo a baixa da cidade ficado inundada. Os prejuízos foram avultados, especialmente para 

a agricultura e para a população de Armação de Pêra, onde o mar galgara a terra1205. 

                                                           
1205 Cf. Voz do Sul, n.º 1449, 3 de Dezembro de 1949, p. 1, «O temporal». 
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1.6.1 - Manuel Joaquim Ramos  

 
 

Manuel Joaquim Ramos, filho de Manuel Joaquim Rodrigues e de Maria Rita, 

nasceu em Silves, a 31 de Março de 1901. Fez o curso comercial na Escola Comercial e 

Industrial de Silves. Tendo crescido no ambiente anarco-sindicalista que caracterizava a 

cidade, foi simpatizante dessa ideologia. Era esperantista. Iniciou-se no trabalho como 

ferroviário, pelo que pertenceu à Associação dos Ferroviários do “Sul e Sueste”1206 e ao 

Batalhão Ferroviário do Exército1207. 

A 28 de Abril de 1933, Manuel Joaquim Ramos, factor de 2ª classe da CP, foi 

preso, acusado da distribuição “no Algarve de manifestos subversivos” 1208. O manifesto 

em causa era da Secção Portuguesa do Socorro Vermelho Internacional e denunciava o 

plebiscito burla e a situação dos presos políticos no Aljube. Dois dias antes, Manuel Ramos 

tinha sido transferido de Portimão para Mourisca por ter sido promovido1209. 

Manuel Joaquim Ramos negou as acusações de distribuição dos manifestos 

clandestinos, do seu envio pelos caminhos-de-ferro para serem distribuídos em Faro, 

Portimão e noutros pontos do Algarve, e de alguma vez ter visto o manifesto que lhe foi 

mostrado1210. Admitiu, no entanto, que professava “de facto ideias socialistas, mas não 

comunistas”1211. A 6 de Maio de 1933 foi posto em liberdade, uma vez que não ficou 

provado que tivesse feito a distribuição dos referidos manifestos e porque não era “um 

elemento organizado”1212. A Polícia política considerou que ele tinha “ideias avançadas, 

não sendo contudo perigoso”1213. 

Nos anos 40, Manuel Joaquim Ramos reformou-se, tendo-se tornado proprietário. 

Sendo um grande admirador de António Sérgio, interessara-se gradualmente pelo 

cooperativismo e iniciou uma intensa vida associativa em Silves1214. 

                                                           
1206 Entrevista a Manuel Francisco Castelo Ramos. 
1207 AP de Manuel Francisco Castelo Ramos, «Caderneta Militar». 
1208 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SPS 672, Cx. 4293, PDPS, Manuel Joaquim Ramos, fl. 1, «cadastro». 
1209 Ibidem. 
1210 Ibidem, fl. 7, «Auto de Declarações» de Manuel Joaquim Ramos, de 4 de Maio de 1933. 
1211 Ibidem. 
1212 Ibidem, fl. 9, Relatório da Polícia de Defesa Política e Social, de 6 de Maio de 1933. 
1213 Ibidem, fl. 1, «cadastro». 
1214 Entrevista a Manuel Francisco Castelo Ramos. 
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No pós-guerra, integrou os movimentos oposicionistas, colaborando activamente na 

propaganda dos mesmos. Pertenceu à Comissão Concelhia de apoio à candidatura de 

Norton de Matos1215, tendo participado em vários comícios eleitorais realizados no 

concelho. Um dos seus discursos foi o único desta campanha que chegou na íntegra até aos 

nossos dias1216. Foi sem contemplações que Manuel Joaquim Ramos criticou a ditadura, o 

sistema corporativo e a repressão. 

 
“Até mesmo nestas eleições, em que se mostra – mas não se dá! – a liberdade devida a uma 
propaganda apropriada, são tantas as dificuldades criadas à oposição, é de tal natureza a 
pressão que só o espírito elevado (…) do nosso ilustre candidato se dispõe a ir até ao fim, 
numa competição desigual de meios. E para que não se deixe à população a faculdade de, 
em serena tranquilidade, escolher conscienciosamente, de harmonia com a grande 
importância do acto, o candidato mais de harmonia, com a sua indignação ideológica e 
programática, declara-se numa espécie de guerra-civil-de-nervos, em torno do papão “Ateu 
comunista” fazendo-nos capazes de devorar tudo, igrejas e santos, mães e filhas, fortunas e 
pessoas, como se das declarações do nosso candidato não se garantisse já bem o respeito 
pelas crenças e bens de todos os portugueses! (…)”1217. 
 
Em 1951, Manuel Joaquim Ramos foi sócio-fundador da Cooperativa Agrícola 

Silvense1218, que se manteve até depois do 25 de Abril. No Verão de 1958, de modo a 

“conhecer os mais modernos métodos cooperativistas”1219, fez um périplo por vários países 

da Europa. 

Nas eleições presidenciais de 1958, Manuel Joaquim Ramos foi o secretário da 

Comissão Concelhia da candidatura à Presidência da República de Arlindo Vicente1220, 

tendo integrado posteriormente a Comissão Concelhia eleitoral de apoio à candidatura do 

General Humberto Delgado1221. Como secretário dessa candidatura ficou encarregado da 

                                                           
1215 Cf. República, n.º 6536, 15 de Janeiro de 1949, p. 3, «No Algarve». 
1216 AP de Manuel Francisco Castelo Ramos, discurso de Manuel Joaquim Ramos, comício eleitoral de 
Norton de Matos, [Texto policopiado], [s.d; s.l.]. 
1217 AP de Manuel Francisco Castelo Ramos, discurso de Manuel Joaquim Ramos, comício eleitoral de 
Norton de Matos, [Texto policopiado], [s.d; s.l.]. 
1218 Cf. Voz do Sul, n.º 1507, 10 de Março de 1951, p. 1, «Cooperativa Agrícola de Silves» (artigo de Manuel 
Joaquim Ramos). Os Estatutos da Cooperativa Agrícola de Silves foram publicados no Diário do Governo n.º 
120, III Série, a 23 de Maio de 1955. 
1219 Cf. Voz do Sul, n.º 1852, 19 de Julho de 1958, p. 1, «Manuel Joaquim Ramos». 
1220 AP de Manuel Francisco Castelo Ramos, Doc. da Comissão Distrital do Movimento de Oposição 
Democrática, de 8 de Maio de 1958. 
1221 AP de Manuel Francisco Castelo Ramos, Doc. de 2 de Junho de 1958. 
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fiscalização da votação na Assembleia de Silves1222. Não só não pode fiscalizar o acto 

eleitoral, como também não foi autorizado a votar, pois o seu nome tinha sido, 

arbitrariamente e sem o seu conhecimento, eliminado dos cadernos do recenseamento 

eleitoral. Abandonou relutantemente a assembleia de voto, protestando veementemente1223. 

Manuel Joaquim Ramos esteve presente no banquete de homenagem ao Dr. 

Zacarias Guerreiro, no dia 27 de Abril de 1958, no Hotel Aliança em Faro1224, onde se 

juntaram os principais oposicionistas algarvios. 

A PIDE não perdia de vista qualquer das suas actividades. Relativamente à sua 

eleição para os corpos gerentes do Grupo dos Amigos de Silves, o Presidente da Câmara, 

João Bernardino Meneres Pimentel, informou que Manuel Joaquim Ramos era “contrário à 

situação política” 1225, que tinha tido grande actividade na campanha do General Humberto 

Delgado, “distribuindo listas deste candidato por amigos seus”1226 e que, apesar “destas 

suas ideias anti-nacionalistas”1227, era o actual Presidente da Cooperativa Agrícola de 

Silves, facto que o Presidente da Câmara estranhava1228. 

Em 1965, a sua intensa actividade associativa e os seus múltiplos contactos 

preocupavam a PIDE que seguia atentamente todos os seus movimentos. Manuel Joaquim 

Ramos era Presidente da Assembleia-Geral da “Sociedade Artística Salvador Gomes 

Vilarinho, onde também havia outro “desafecto” 1229, António Alfredo Vieira Gomes. Era 

também o 1º vogal do Grupo de Amigos de Silves, onde havia também “desafectos”1230, e 

o 1º secretário da Associação dos Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão1231. 

Fazia ainda parte dos corpos gerentes da cooperativa operária «A Compensadora», como 1º 

Secretário, com Joaquim Sequeira e Carlos de Jesus Nicolau, elementos que se 

                                                           
1222 AP de Manuel Francisco Castelo Ramos, carta da Comissão Concelhia de Silves à Comissão Distrital da 
Candidatura do Sr. General Humberto Delgado, de 2 de Junho de 1958. 
1223 Entrevista a Edmundo José da Silva Estrela. 
1224 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PI-22126, Cx. 3803, Manuel Joaquim Ramos, fl. 6, de 28 de Abril de 1958. 
1225 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Bol. 226619 Cx 8156, Boletim de Informação do Presidente da Câmara 
Municipal de Silves à Inspecção Superior do Ensino Particular, de 7 de Maio de 1962. 
1226 Ibidem. 
1227 Ibidem. 
1228 Ibidem. 
1229 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, CI (1), Cx. 1195, Manuel Joaquim Ramos, fl. 17, Doc. do PV da PIDE de 
Portimão, de 12 de Setembro de 1965. 
1230 Ibidem, fl. 15, Doc. do PV da PIDE de Portimão, de 3 de Outubro de 1965. 
1231 Ibidem, fl. 16, Doc. do PV da PIDE de Portimão, de 24 de Setembro de 1965. 
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encontravam referenciados pelo Posto da PIDE de Portimão “como elementos desafectos 

ao regime vigente”1232. 

Além disso, Manuel Joaquim Ramos destacara-se também na recolha de fundos 

para a “Rotativa do República”1233. 

O facto de ser proprietário e de se chamar Joaquim levou a que PIDE suspeitasse 

que ele fosse o “Bonifácio”, um elemento do PCP silvense, que mantivera contactos com 

Isidro da Conceição Paula, funcionário do PCP residente no Algarve e que, entretanto, fora 

preso1234.   

No final dos anos 60, Manuel Joaquim Ramos integrou a Comissão Democrática 

Eleitoral (CDE). Em 1969, subscreveu o “Comunicado à Nação” na qualidade de Membro 

da CDE do distrito de Faro1235, que incitava “a população a inscrever-se nos cadernos 

eleitorais”1236. 

A 20 de Outubro de 1969, presidiu à sessão de apresentação de candidatura dos 

deputados pela “Oposição Democrática” às eleições de 26 de Outubro 1969 para a 

Assembleia Nacional, no Cine-Teatro de Silves1237. Nessa sessão, foi feito um minuto de 

silêncio em homenagem aos democratas silvenses entretanto falecidos, Julião Quintinha, 

João José Duarte, José Ventura Vargas, Henrique Martins e Manuel Veríssimo” 1238. Fez 

ainda parte da mesa da presidência da sessão oposicionista realizada em Messines1239. 

A PIDE sabia que Manuel Joaquim Ramos subscrevera uma declaração, “onde se 

afirmava que o Advogado oposicionista Dr. Manuel Campos Lima e sua esposa Maria 

Clementina Ventura, julgados e condenados por actividades subversivas, ligadas ao 

                                                           
1232Ibidem, fl. 14, Doc. do PV da PIDE de Portimão, de 25 de Outubro de 1965. 
1233 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, E/GT 7414, Cx. 1546, Manuel Joaquim Ramos, fl.5, Doc. do PV da PIDE de 
Portimão ao Director-Geral da PIDE, de 22 de Fevereiro de 1969. 
1234 Ibidem, fl. 7, dos Autos de Isidro da Conceição Paula, e fl. 8, Dos Autos de Fernando Rodrigues de 
Sousa, de 24 de Maio de 1967. 
1235 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, CI (1), Cx. 1195, fl. 13, Doc. “À Nação”, Comunicado da Comissão 
Democrática Eleitoral do Distrito de Faro, de Março de 1961. 
1236 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, E/GT 7414, Cx. 1546, Manuel Joaquim Ramos, fl. 6, Doc. de Março de 1969. 
1237 AP de Manuel Francisco Castelo Ramos, [Texto policopiado], Sessão da CDE, em Silves, 20 de Outubro 
de 1969. 
1238 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, CI (1), Cx. 1195, Manuel Joaquim Ramos, Doc. da delegação da DGS de Faro 
ao Director-Geral de Segurança, de 8 de Agosto de 1970. 
1239 Ibidem. 
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chamado PCP, eram pessoas do mais lídimo patriotismo e de impecável conduta 

moral”1240. 

No início dos anos 70, foram interceptados na estação dos Correios e Telégrafos 

Portugueses, de Silves, vários números do Portugal Democrático, “jornal comunista, que 

se destinavam a Manuel Joaquim Ramos”1241.  

Por todos estes motivos, Manuel Joaquim Ramos encontrava-se “largamente 

referenciado, como elemento desafecto ao regime vigente”1242, apesar de não ter voltado a 

ser preso.  

Foi com muita alegria que viu chegar o 25 de Abril de 19741243. Porém, 

rapidamente se desiludiu com a prática dos novos políticos e dos Partidos, pelo que se foi 

afastando das actividades políticas. No fim da vida, tornou-se místico, dedicando o seu 

tempo ao espiritualismo. Desenvolveu o estudo espírita e naturista1244. 

Manuel Joaquim Ramos faleceu em Portimão, a 5 de Maio de 1988, vítima de 

neoplasia da próstata1245. 

                                                           
1240 Ibidem. 
1241 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PI-22126, Cx. 3803, fl. 2, Conf. 633/70, da Delegação da PIDE do Porto ao 
Chefe do PV da PIDE de Portimão, de 5 de Março de 1970.  
1242 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, CI (1), Cx. 1195, Doc. da delegação da DGS de Faro ao Director-Geral de 
Segurança, de 8 de Agosto de 1970. 
1243 Entrevista a Manuel Francisco Castelo Ramos. 
1244 Ibidem. 
1245 AP de Manuel Francisco Castelo Ramos, Assento de Óbito 207. 
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1.6.2 - José Ventura Duarte 

  
 

A biografia de José Ventura Duarte, aqui apresentada, obriga a uma nota 

introdutória explicativa das suas insuficiências. O caso de José Ventura Duarte é um 

exemplo paradigmático da violência e coacção psicológica e social feita pelo regime 

ditatorial na região. A documentação estudada prova, em toda a sua dimensão, que lhe foi 

feita uma perseguição incansável, a todos os níveis, baseada em pressupostos políticos. No 

decurso desta investigação, nos múltiplos processos consultados, não encontrei em nenhum 

outro um tão elevado número de cartas anónimas, repletas de acusações gravosas 

referentes ao foro pessoal, profissional e social como as que foram dirigidas ao médico 

José Ventura Duarte. A PIDE e as autoridades locais usaram factos da sua vida particular e 

privada para criar, artificialmente, um caso de contornos criminais para, finalmente, 

poderem reduzir ao silêncio a sua intervenção política e social. 

Se, por um lado, na investigação sobre a oposição ao “Estado Novo” no concelho 

de Silves, não podia deixar de referir o protagonismo de José Ventura Duarte como 

oposicionista ao Salazarismo nessa cidade e em Messines, por outro, o direito à 

privacidade da família do Dr. José Ventura Duarte e de outros intervenientes neste caso 

limitaram a divulgação do conhecimento resultante desta investigação. Por esse motivo, 

apesar de não poder neste trabalho esclarecer cabalmente o que se passou, considerei que a 

sua intervenção política não deveria ser sonegada a este estudo que pretendi que fosse 

exaustivo.  

O processo-crime que lhe foi instaurado, que correu no Tribunal da Comarca de 

Silves e que o levou à prisão e ao cumprimento de uma pena de 3 anos, foi o resultado de 

um aturado trabalho da PIDE e das autoridades locais, como, aliás, é bem explícito na 

correspondência trocada entre a Directoria dessa Polícia, o Posto de Vigilância da PIDE de 

Faro, o Governador Civil e o Chefe do Posto da PSP de Silves. 
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José Ventura Duarte não foi mais do que o “bode expiatório” do ódio que os 

guardiães locais do regime nutriam pela sua família1246, que reconheciam ser nuclear e 

primordial no concelho na luta contra o Salazarismo. 

José Ventura Duarte era, definitivamente, “um alvo a abater”1247.  

 

José Ventura Duarte, filho de João José Duarte e de Maria da Glória d’ Oliveira 

Ventura, nasceu em Silves, a 28 de Agosto de 1920. Fez a Escola Primária na cidade e 

prosseguiu os estudos no Liceu de Faro. Licenciou-se em Medicina, na Universidade de 

Lisboa em 19451248. No mesmo ano, integrou o núcleo de médicos que aderiram ao MUD, 

fazendo chegar a sua adesão ao Centro Escolar Republicano Almirante Reis1249. Não 

ingressou na carreira médica em Lisboa, porque Salvador Gomes Vilarinho informou os 

Hospitais Civis de Lisboa que José Ventura Duarte “era contrário à política do Estado 

Novo Corporativo” 1250 e que o seu pai tinha sido “demitido de chefe de secretaria desta 

Câmara Municipal, em Conselho de Ministros, por igual motivo”1251. 

Regressou a Silves e, em 1946, estabeleceu-se com um consultório em Messines. A 

chegada do jovem recém-licenciado agitou essa localidade, um meio rural e 

conservador1252, já limpo das veleidades anarco-sindicalistas que o tinham caracterizado. 

Na campanha de apoio à candidatura de Norton de Matos, José Ventura Duarte 

integrou a Comissão Concelhia de Silves1253. Destacou-se também na Comissão de 

Freguesia de Messines, tendo sido orador nos comícios de Messines e de S. Marcos da 

Serra1254. 

                                                           
1246 A sua família foi vigiada e perseguida pela sua posição política contra a ditadura, nomeadamente, o seu 
pai, João José Duarte, e seus irmãos, Regina Ventura Duarte, Maria da Glória Ventura Duarte e João Ventura 
Duarte. Seus cunhados, Mateus da Silva Gregório e Sidónio Nunes Pacheco foram presos, acusados de 
ligações ao PCP. 
1247 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
1248 Entrevista a Maria Filomena Ramos Duarte. 
1249 Cf. Diário de Lisboa, n.º 8224, 17 de Outubro de 1945, p. 11, «A atitude da oposição». 
1250 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC Bol. 72234 UI 8003, José Ventura Duarte, Doc. do Presidente da Câmara 
Municipal de Silves aos Hospitais Civis de Lisboa, de 30 de Agosto de 1945. 
1251 Ibidem. 
1252 Entrevista a Manuel Rodrigues Madeira. 
1253 Cf. Voz do Sul, n.º 1405, 15 de Janeiro de 1949, pp. 1 e 4, «O Momento político». 
1254 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 895/49 UI 2640, José Ventura Duarte, fl. 52, Conf. n.º 56/49 do PV da 
PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 9 de Fevereiro de 1949, e fl. 53, Relatório extraordinário do mês de 
Fevereiro do PV da PIDE de Faro de 4 de Fevereiro de 1949. 
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Estando referenciado pela PIDE desde os tempos de estudante de Medicina, a partir 

da campanha de Norton de Matos, a Polícia política vigiou atentamente todos os seus 

passos. 

Mais tarde, a PIDE relatou que durante essa campanha eleitoral o médico tinha sido 

visitado por um desconhecido suspeito. 

 
“ [Foi] visitado no seu consultório por um indivíduo a quem tratou por «Francisco», que 
havia vindo de Lisboa, segundo o que constou, trazia pasta, usava óculos, era magro, mais 
alto que baixo, cabelo bastante ondulado, pele branca, aparentando 30 anos pouco mais ou 
menos, o qual lhe deixou uns livros do “Editorial Avante!”1255. 
 

O Dr. Duarte, por sua vez, tinha feito “entrega destes livros ao empregado de 

comércio de nome Silvério Martins para que este procedesse à sua venda”1256. Nos 

relatórios de vigilância eram também indicados os nomes dos que tinham tomado parte nas 

alegadas reuniões feitas no consultório do médico, nomeadamente o Dr. Joaquim Romeiro, 

José Neves e Francisco Ambrósio, e dos que iam ao seu consultório “para assuntos 

políticos” como Fernando Batista, um barbeiro de Messines, e Augusto Alves de 

Macedo1257, um representante do «Laboratório Sanitas» e ex-preso político. 

A partir de 1949, múltiplas cartas anónimas chegaram à Direcção da PIDE, 

acusando o médico, não só de ter ligações com o PCP1258, mas também de ter uma conduta 

imoral1259. 

 

                                                           
1255 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 1650/49 UI 2650, Maria da Glória Ventura Duarte e Sidónio Nunes 
Pacheco, fl. 32, Relatório Extraordinário de Agosto do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 1 de 
Setembro de 1951. 
1256 Ibidem. 
1257 Ibidem. 
1258 Na reconstituição que fiz dos comités locais do PCP de Messines e de Silves e das suas ligações, nos anos 
40 e 50, nunca encontrei qualquer referência que indicasse que José Ventura Duarte tivesse feito parte, 
formal ou informalmente, desse Partido. A participação de José Ventura Duarte na oposição ao Salazarismo 
manifestou-se na adesão ao MUD e às campanhas eleitorais de Norton de Matos e de Humberto Delgado e 
nos seus contactos, amizades e laços familiares. Antigos militantes comunistas e outros oposicionistas 
corroboraram esta conclusão, nomeadamente Fernando Cortes Machado, Manuel Rodrigues Madeira, Josefa 
Guerreiro, Joaquim do Nascimento Ventura e Joaquim Santinho. 
1259 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 895/49 UI 2640, José Ventura Duarte, fl. 47, carta (anónima) ao 
Director da PIDE, [s.d.]. Nas diversas entrevistas realizadas a seus contemporâneos em Messines, a opinião 
dos entrevistados foi unânime: José Ventura Duarte, enquanto profissional e pessoa, foi um homem de bem, 
tendo deixado memória pelo seu carácter e pelo exercício da sua profissão na população rural e carenciada de 
Messines e S. Marcos da Serra.  
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“Na defesa do Estado e da segurança e moral públicas se informa essa Polícia a cujos 
relevantes serviço tanto deve a Nação, que na freguesia de S. Bartolomeu de Messines, 
concelho de Silves, existe um centro declaradamente comunista chefiado pelo médico local 
Dr. José Ventura Duarte, activo elemento das extremas esquerdas cuja acção perniciosa é 
aí muito grave. Este médico e o seu grupo têm em vista pela infiltração das deletérias 
doutrinas comunistas a subversão e corrupção de gente humilde e ignorante deste meio 
rural onde falta um policiamento rigoroso ou qualquer força organizada que se oponha à 
intensa propaganda aí feita. A acção deste médico é tão perigosa que vai ao ponto de 
perverter menores irresponsáveis que maneja como fáceis instrumentos do seu urdido 
plano. No próprio consultório se dá à prática do apregoado “amor-livre” sem qualquer 
respeito pela sua dignidade profissional, ou moral, dos outros. (…) o médico em questão e 
os seus amigos tiveram em vista um ataque ignóbil às obras católicas e às pessoas de bem 
que as dirigem, de quem estes elementos são figadais inimigos” 1260.  
 
 
O autor da carta considerava que cabia à Polícia “o conhecimento directo de todos 

estes factos desfazendo este ameaçador centro comunista de que os males consequentes 

serão cada vez maiores (…) tanto mais que a sua propaganda é cada vez mais activa com a 

chefia do Dr. Ventura Duarte, força vi[tal?] muito perigosa no próprio desempenho da sua 

profissão e no contacto com as camadas mais novas, fáceis de arrastar e convencer”1261. 

José Ventura Duarte passou a integrar a “lista dos principais chefes 

revolucionários”1262, tendo a maior relevância nas informações resultantes da vigilância da 

PIDE em Silves e Messines.  

Outra carta anónima chegou ao director da PIDE. As acusações a José Ventura 

Duarte eram as mesmas: “ [Em Messines existe] embora sob disfarce uma autêntica 

campanha comunista, cuja chefia cabe ao médico José Ventura Duarte, elemento muito 

perigoso, pelo poder de infiltração habilidosa, maneira de actuar e completa ausência de 

escrúpulos”1263. 

Segundo a PIDE, o grupo subversivo, “sob pretexto de fazer cavaco”, reunia no 

café Romeu, entretanto “mandado encerrar por ordem do governo” 1264. O grupo deslocara, 

                                                           
1260 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 895/49 UI 2640, José Ventura Duarte, fl. 47, carta (anónima) ao 
Director da PIDE, [s.d.]. Pela sequência dos documentos no processo, deduz-se que a carta deveria ser dos 
finais de 1949.    
1261 Ibidem. 
1262 Ibidem, fl. 43 e 44, «Informação Meca» de 31 de Outubro de 1949. 
1263 Ibidem, fl. 39, Carta anónima ao Director da PIDE, de 28 de Abril de 1950, Cópia dactilografada da carta 
tirada na PIDE, e fl. 40, carta manuscrita. 
1264 Ibidem. 
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então, “essa cavaqueira” para uma farmácia onde o médico chamava os seus 

correligionários e fazia “habilidosamente a sua intensa propaganda”1265. 

O alvo de acusações, cada vez mais gravosas, era José Ventura Duarte. A PIDE 

seguia atentamente todos os seus contactos pessoais e familiares. Nas suas idas a Silves, 

encontrara-se com o Dr. José Júlio Martins, no café do José Perpétua, ficando “sentados a 

uma mesa a trocarem impressões de tudo quanto se passava”1266. O agente reportava que 

pouco tempo depois “lá se reuniu o farmacêutico bastante conhecido como revolucionário 

João José Duarte [seu pai], tendo ficado juntos os três até bastante tarde”1267. O agente 

afirmava ser escusado “repetir que a maior parte destes homens, à noite e à hora marcada 

lá se reúnem em sítios combinados e escondidos para ouvirem as transmissões da Rádio 

Moscovo”1268. O perigo era evidente: “É justamente que ao ouvirem essas inteligentes 

transmissões que aprendem muita coisa, conforme dizem, e que depois convencidos que 

tudo quanto ouvem é verdadeiro, querem imitar o melhor possível e seguir os seus 

conselhos”1269. 

Outra carta anónima foi, desta vez, dirigida ao Chefe do Posto da PSP de Silves. A 

crescente denúncia das actividades políticas de José Ventura Duarte era acompanhada por 

múltiplas e violentas acusações do foro pessoal. Essas acusações prendiam-se com uma 

suposta relação que o médico teria mantido, segundo os acusadores, com uma empregada 

do seu consultório1270. Segundo o teor da carta, o Dr. José Ventura Duarte era “uma pessoa 

sem abono moral pela sua comprovada falta de escrúpulos de dignidade e princípios” 1271 e, 

por isso, a carta pretendia mostrar o perigo que o jovem médico representava.  

 
“O médico em questão é um perigosíssimo elemento comunista que num meio pequeno 
como Messines e usando da influência que lhe dá a sua profissão, poderá levar a 
consequências muito graves que é urgente evitar (…). Trata-se porém de uma pessoa 
muito habilidosa para se escapar às responsabilidades, o que faz na própria política 
servindo-se de todos os meios para atingir os seus piores fins, e rodeando-se da camarilha 

                                                           
1265 Ibidem. 
1266 Ibidem, fl. 130, «Informação Meca», de 30 de Junho de 1950, «Silves».  
1267 Ibidem.  
1268 Ibidem. 
1269 Ibidem. 
1270 Ibidem, fl. 35, “Cópia de carta anónima ao Chefe da PSP, 17 de Julho de 1950, com o carimbo do correio 
de origem “Ambulância Ramal de Lagos”. 
1271 Ibidem. 
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dos seus amigos íntimos que são todos elementos da extrema-esquerda que ele dirige e 
activa como intelectual que é considerado pelos outros”1272. 
 
As acusações estendiam-se ao foro profissional e, só por si, bastariam “na Ordem 

dos Médicos para lhe ser feito um processo disciplinar delicadíssimo que o proibiria de 

continuar a exercer medicina, além de outras penalidades” 1273. O autor ou autores da carta 

anónima, “pessoas de bem”, confiavam “nas providências das dignas autoridades locais” 

para impedir “que os abusos da deletéria doutrina comunista do Dr. Ventura Duarte 

continuassem a expandir-se cada vez mais perigosos e subversivos”1274. 

A Farmácia de Joaquim Pinto Romeira, ponto de encontro de muitos oposicionistas, 

estava sob vigilância permanente. A Polícia acreditava que a farmácia era o “lugar onde 

habitualmente se reunia o grupo de indivíduos” que José Ventura Duarte “chefiava”1275. 

Segundo as informações do Chefe do Posto da PIDE de Faro, o médico dizia-se 

“comunista” e continuava desenvolvendo actividades, sendo um “elemento perigoso pela 

sua profissão, pela maneira cativante”1276 como tratava as pessoas que precisavam dos seus 

serviços “e ainda pela facilidade de exposição”1277. 

Pelo número de confidenciais e ofícios trocados, era notório que o pedido urgente 

de informações sobre José Ventura Duarte, feito pela Directoria da PIDE em Lisboa, era 

uma prioridade. O Chefe do Posto dessa Polícia de Faro esclareceu, em resposta à 

Directoria, que o motivo único da demora em responder ao seu ofício fora “o facto de 

querer concretizar de maneira inequívoca a actividade política desenvolvida pelo 

referenciado médico, em relação aos indivíduos que dele se aproximam e assistem às 

reuniões não só na farmácia (...) como também no seu consultório”1278. Na verdade, nesta 

confidencial ao Director da PIDE, o Chefe do Posto revelou o trabalho realizado e já dado 

a conhecer superiormente em diversos ofícios. As informações neles enviadas eram 

“conforme o determinado (…) e de harmonia com o ordenado”1279. Informava ainda o 

                                                           
1272 Ibidem. 
1273 Ibidem. 
1274 Ibidem. 
1275 Ibidem, fl. 30, Confidencial n.º 127/50 do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 24 de Agosto de 
1950. 
1276 Ibidem. 
1277 Ibidem. 
1278 Ibidem. 
1279 Ibidem. 
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Chefe do Posto de Vigilância de Faro: “as cartas que acompanharam o [último] ofício são 

já o produto do serviço montado e respeitante”1280 às instruções recebidas. 

As ordens vindas de Lisboa foram claras: “que fosse acompanhando tanto como 

possível as actividades políticas do médico José Ventura Duarte”1281. 

Outra carta anónima chegou ao Chefe do Posto da PSP de Silves e ao Governador 

Civil de Faro1282, dando-lhes a conhecer o perigo que corria em Messines “o bem-estar 

público, a moral cristã e o respeito e segurança do Governo”1283. A falta na localidade 

“duma autoridade forte” permitia “a liberdade e desenvolvimento dos inimigos do Estado e 

da Nação (…) [que eram] muitos e a tendência [era] cada vez maior para a sua ameaçadora 

proliferação”1284. Existiam “em grande número” os que por ali praticavam desacatos e 

faziam “intensa propaganda anti-situacionista e comunista”1285. “O chefe político do 

nefasto bando” era o médico José Ventura Duarte, “descendente duma família de 

agitadores políticos por várias vezes com cadastro policial”1286. A carta caracterizava a 

família do “chefe local extremista” e repetia os ataques políticos, profissionais e pessoais 

feitos nas cartas anteriores. “Reforça a sua acção subversiva e comunizante que a própria 

natureza da profissão que lhe facilita a propaganda. Na chefia do seu bando, actua com 

habilidosa técnica, conseguindo até à data ter escapado à alçada das competentes 

autoridades, e fazendo aumentar dia a dia o número dos seus adeptos”1287. Notava que as 

atitudes do jovem médico eram cada vez mais insolentes e públicas.  

Na verdade, na altura do luto nacional pelo falecimento do “ilustre chefe do Estado 

o Sr. Marechal Carmona”, a 18 de Abril, enquanto “todos os portugueses de bem 

[mostravam] profundo pesar e lastimável sentimento, o Dr. José Ventura Duarte 

apresentou-se ostensivamente vestido com ar de festa, gravata de cores garridas e fato 

                                                           
1280 Ibidem. 
1281 Ibidem, fl. 28, Ofício do Director da PIDE ao PV da PIDE de Faro, de 15 de Novembro de 1950. 
1282 Ibidem, fl. 24, Relatório Mensal de Abril de 1951, do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 4 de 
Maio de 1951. 
1283 Ibidem, fl. 20, Carta anónima dactilografada ao Director da PIDE, de Abril de 1951. 
1284 Ibidem, fl. 20 e 20 v., Carta anónima dactilografada ao Director da PIDE, de Abril de 1951. 
1285 Ibidem. 
1286 Ibidem. 
1287 Ibidem. 
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claro, como que a desafiar o mais sincero pesar da Nação”1288 numa “afronta e escandaloso 

desrespeito”1289. As suas atitudes “indecorosas” tinham sido acompanhadas pelos seus 

correligionários, os comerciantes João António Carneiro, Francisco Ambrósio Neto, 

Francisco Martins, José da Conceição Neves, Francisco Augusto, Joaquim Romeiro e 

outros1290. “Ao bando” pertenciam algumas mulheres, “pessoas de moral muito duvidosa, 

focos portanto de verdadeira perversão no meio” 1291. A carta terminava citando uma frase 

ameaçadora alegadamente proferida pelo médico: “as coisas têm de mudar pela força dos 

homens!”1292. 

O Posto de Vigilância de Faro deu conhecimento superior da nova carta sobre “a 

acção (…), ameaçadora da boa moral, religião e segurança do Estado” por parte do 

médico1293. 

José Ventura Duarte casou-se, a 20 de Maio de 1951, com Sofia Avelino Carrajola 

Ramos, de Messines. Também ela aparecerá referenciada na PIDE numa lista de nomes de 

oposicionistas em Messines1294. 

Nas eleições presidenciais de 1951, após a morte do Marechal Carmona, José 

Ventura Duarte apoiou o Almirante Quintão Meireles, tendo subscrito uma lista nacional 

de várias individualidades de renome, apoiantes da candidatura do Almirante1295. A lista 

foi, posteriormente, apreendida pela PIDE. 

Apesar disso, José Ventura Duarte foi acusado também de apoiar Ruy Luís 

Gomes1296. A PIDE vigiava atentamente o seu consultório, dando conta de todos que lá 

iam. Sabia das visitas de Mateus da Silva Gregório, seu cunhado, e das de Mário Martins, 

ex-tipógrafo de profissão e residente em Alcoutim, que ia “frequentemente ao consultório 

                                                           
1288 Ibidem, fl. 24, Relatório de Abril de 1951, do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 4 de Maio de 
1951. 
1289 Ibidem. 
1290 Ibidem, fl. 20 v., Carta anónima dactilografada ao Director da PIDE, de Abril de 1951. 
1291 Ibidem, fl. 20 v., Carta anónima dactilografada ao Director da PIDE, de Abril de 1951. 
1292 Ibidem. 
1293 Ibidem, fl. 24, Relatório Mensal de Abril de 1951, do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 4 de 
Maio de 1951. 
1294Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 1650/49 UI 2650, Maria da Glória Ventura Duarte e Sidónio Nunes 
Pacheco, fl. 31, «Identificação dos nomes», Inf. de 22 Março de 1952. 
1295 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 895/49, UI 2640, José Ventura Duarte, fl. 18, «Informação Meca», sobre 
a Organização Cívica Nacional, doc. solto, de 20 de Agosto de 1951. 
1296 Ibidem, fls. 13 e 14, Relatório Extraordinário de Setembro do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, 
de 26 de Setembro de 1951. 
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(…) buscar panfletos e cartazes do Dr. Ruy Luís Gomes” e, ainda pelo mesmo motivo, de 

Carlos Gomes da Silva, empregado de escritório em Vila Real de Santo António1297. A 

PIDE considerava, deste modo, conhecer “parte da rede montada no Algarve, composta 

por elementos anti-situacionistas, adeptos de Ruy Luís Gomes (…) que procederam à 

recolha de fundos a seu favor e consequentemente a favor do chamado Partido Comunista 

Português e procederam à distribuição de propaganda subversiva”1298. 

Em consequência da queixa-crime que sobre ele pendia no Tribunal da Comarca de 

Silves, José Ventura Duarte foi preso “à ordem da Polícia Judiciária de Lisboa (…), sem 

admissão de caução”1299, ficando na cadeia comarcã de Silves. O seu advogado foi Júlio de 

Almeida Carrapato1300. Foi condenado e esteve preso cerca de 3 anos. “Mas, o povo sabia 

que ele tinha sido tramado”1301. 

Saído da prisão, José Ventura Duarte montou consultório na cidade de Silves, 

mantendo o de Messines. A estadia prisional abalara o seu estado emocional. Desenvolvera 

uma “neurose de angústia” que se manifestava em profundas e cíclicas depressões que se 

foram agravando. 

A PIDE continuava a seguir os seus passos, incluindo-o entre os “elementos mais 

destacados em doutrina e actividade comunista e no MND. [Era] um elemento perigoso 

politicamente, sendo partidário das doutrinas comunistas”1302. 

Nas eleições presidenciais de 1958, José Ventura Duarte foi o delegado da 

candidatura de Arlindo Vicente em Messines, tendo integrado posteriormente a Comissão 

de Freguesia Eleitoral de apoio à candidatura do General Humberto Delgado1303. 

Nos anos 60, a vigilância continuou, apesar da PIDE o referenciar menos amiúde e 

de as notícias serem de menor importância. A Polícia sabia que José Ventura Duarte 

recebia o jornal La Tribune des Nations1304e que se encontrava no café Romeu Dias 

                                                           
1297 Ibidem. 
1298 Ibidem. 
1299 Ibidem. 
1300 Entrevista Joaquim do Nascimento Ventura. 
1301 Entrevistas a Joaquim do Nascimento Ventura e a Josefa Guerreiro. 
1302 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 895/49, UI 2640, José Ventura Duarte, fl. 11, do PV da PIDE de 
Portimão ao Director da PIDE, Relatório do mês de Julho 1954. 
1303 AP de Manuel Francisco Castelo Ramos, Doc. de 2 de Junho de 1958. 
1304 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 895/49, UI 2640, José Ventura Duarte, fls. 3-5. 
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Caetano com Fernando Cortes Machado e José Lopes Dionísio, ambos conhecidos 

oposicionistas1305. 

Viveu o 25 de Abril com alegria. Abandonara a intervenção política, tendo períodos 

cada vez mais frequentes e mais longos de profunda depressão. 

José Ventura Duarte suicidou-se a 6 de Junho de 1974, em Armação de Pêra. 

Nos anos 80, Messines homenageou-o, dando o seu nome à rua do Mercado 

Municipal no centro da localidade. 

 
 

 

                                                           
1305 Ibidem, Inf. do PV da PIDE de Portimão ao Director da PIDE, fl. 6, de 30 de Agosto de 1961. 
 


