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Parte III 
 

 

A Oposição silvense na longa Travessia 
dos Anos 50 (1950-1958) 

 
 

 
Os anos 50 revelam o declínio da oposição que caracterizara a década anterior1. 

Silves não foi excepção. O regime salazarista conseguira, habilmente, ultrapassar a pressão 

política interna e externa provocada pelo desfecho da II Grande Guerra.  

A nível interno, os mecanismos repressivos do regime mantiveram-se e, nalguns 

casos, endureceram devido à experiência acumulada. A ilegalização do MUD e os golpes 

desferidos no PCP no final da década de 40 muito contribuíram para o controlo da situação 

política. Por outro lado, a oposição unitária tivera o seu canto do cisne após a campanha 

eleitoral de Norton de Matos. 

 
 

1 - A Trasladação dos Restos mortais de Teixeira Gomes: a 
Oposição na Rua 

 
 

Manuel Teixeira Gomes, antigo Presidente da República e escritor, morrera a 18 de 

Outubro de 1941 no exílio voluntário que o levara a Bougie (hoje Bejaia), na Argélia. O 

seu corpo encontrava-se sepultado no cemitério local, como desejara2. 

Mário Lyster Franco, Presidente da Comissão Distrital da União Nacional e 

Director do Correio do Sul, era um homem de letras e um admirador da obra de Teixeira 

Gomes. O intelectual salazarista e mecenas da cultura regional promoveu a ideia de 

trasladar Teixeira Gomes para a sua terra natal, Portimão3. O projecto foi coadjuvado pela 

Casa do Algarve, onde Lyster Franco tinha grande influência. A pedra de toque tinha sido 

dada, ainda em 1949, nas comemorações das Bodas de Prata da elevação de Portimão a 
                                                           
1 Cf. António Ventura, «A crise da oposição no início dos anos cinquenta», in Sérgio Campos Matos, 
(Coord.), Ob. Cit., p. 254. 
2 Cf. Norberto Lopes, O exilado de Bougie, Parceria A. M. Pereira, Lisboa, 1942, pp. 301 e 302. 
3 Entrevista a Vitoriano Rosa. 
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cidade, homologada por Teixeira Gomes, então Presidente da República4. A Câmara 

Municipal de Portimão, como reconhecimento, atribuíra o nome do escritor à Biblioteca 

Pública da cidade5. Seguira-se uma exposição bibliográfica sobre Teixeira Gomes e a sua 

obra, promovida pela Casa do Algarve em Lisboa. 

“Até que tomou corpo a ideia de trasladar os restos mortais do insigne artista das 

letras”6. O regime propôs-se, de imediato, capitalizar este evento em seu proveito e “(…) 

cedendo a pressões do Governo, a família aceitara que este procedesse à transladação do 

corpo para Portugal”7, nove anos após a sua morte. 

Ficou prevista a chegada a Portimão dos restos mortais de Teixeira Gomes, trazidos 

pelo navio da marinha de guerra portuguesa Dão, para o dia 18 de Outubro de 19508. As 

cerimónias eram patrocinadas pelo regime e teriam a presença do Ministro do Interior, 

Trigo de Negreiros. A Câmara Municipal de Portimão teve conhecimento do evento 

“somente por notícias publicadas nos jornais”9, pelo que, “desejando associar-se às 

homenagens (…) deliberou por unanimidade convidar a população do concelho”10, cedeu 

graciosamente “dois metros quadrados”11 para sepultar o portimonense homenageado e 

atribuiu o nome de Manuel Teixeira Gomes ao largo fronteiriço à sede do Sporting Clube 

Portimonense, antes integrado na praça Visconde de Bivar12. 

A notícia caiu como uma bomba nos meios intelectuais oposicionistas. Manuel 

Teixeira Gomes era um escritor proibido pela ditadura e muitas das suas obras tinham sido 

recolhidas das livrarias por ordem da PIDE. Por isso, a trasladação era “um arranjo 

ultrajante” e um “vexame”13 inaceitável para a oposição. Fernando Piteira Santos 

                                                           
4 Por iniciativa de José Marques Loureiro e João Vitorino Mealha, o Projecto de Lei n.º 616 H foi aprovado 
na Câmara dos Deputados, a 27 de Julho de 1924, dando origem à Lei n.º 1692, que elevou Vila Nova de 
Portimão à categoria de cidade. 
5 Cf. Comércio de Portimão, n.º 1258, 12 de Novembro de 1950, p. 1, «Manuel Teixeira Gomes». 
6 Ibidem. 
7 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal – Uma Biografia Política, Vol. III – O Prisioneiro (1949-1960), 
Lisboa, Temas e Debates, 2005, p. 124.  
8 Cf. Correio do Sul, n.º 1717, de 12 de Outubro de 1950, p. 1, «Os restos mortais de Manuel Teixeira Gomes 
chegam a Portimão no próximo dia 18». 
9 Cf. AMP, Arquivo Histórico, «Livros de Termos», Cx. 659, Livro 72, fl. 103, Acta Ordinária, 18 de 
Dezembro de 1950. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem, fl. 104, Acta Ordinária, 19 de Dezembro de 1950. 
12 Ibidem. 
13 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, Ob. Cit., Vol. III, p. 124. 
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considerava que “a trasladação obrigava os democratas a não abandonarem à hipocrisia 

fascista, aqueles que tinham proibido as Novelas Eróticas e apreendido Maria Adelaide, a 

homenagem que lhe era devida”14. No grupo oposicionista pontuavam Francisco Ramos da 

Costa, Mário Soares e Fernando Piteira Santos que, “em conjunto, resolveram fazer 

alguma coisa, com a urgência exigida pelo escasso período de uma semana, entre a notícia 

e o acto”15.  

Conseguido o apoio de Câmara Reis, da Seara Nova, Ramos da Costa destacou-se 

na mobilização dos oposicionistas para o evento. Produziu um manifesto apelando a uma 

manifestação à chegada dos restos mortais a Portimão, “para serem eles [democratas] e não 

o governo a prestarem honras fúnebres a Teixeira Gomes”16. 

Julião Quintinha colaborou através da imprensa nacional, escrevendo artigos 

preparativos da trasladação17. O Manifesto do MND, “Ao Povo do Algarve”18, circulou 

pela província. O MUDJ Distrital colaborou activamente na distribuição da propaganda 

nos dias que antecederam a cerimónia. Manuel Madeira recebeu de Lisboa os folhetos, em 

fac-simile, de propaganda à manifestação, tendo procedido à sua distribuição por todo o 

Algarve. Em Silves, entregou-os ao Dr. Leote e, em Messines, a Fernando Cortes 

Machado19, um elemento que tinha contactos com o PCP e que dava apoio às actividades 

juvenis oposicionistas, e a Fernando Batista20. A jovem Margarida Tengarrinha, em férias 

em Portimão, fora encarregada pelo MUDJ de divulgar e mobilizar os jovens algarvios, 

                                                           
14 Cf. Diário de Lisboa, n.º 23112, 9 de Novembro de 1989, p. 3, «Política de A a Z» (artigo de Fernando 
Piteira Santos).  
15 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, Ob. Cit., Vol. III, p. 124. 
16 Idem, Ibidem. 
17 Entrevista a Vitoriano Rosa. 
18 Cf. Carlos da Fonseca, Ob. Cit., p. 1950. 
19 Fernando Cortes Machado, filho de Manuel Pedro Cortes Machado e de Piedade das Dores Machado, 
nasceu em Messines, a 30 de Maio de 1920. Aí fez a instrução primária e começou a trabalhar aos 11 anos 
como aprendiz de barbeiro. Estabeleceu-se por conta própria aos 15 anos. Continuou nessa profissão, até que 
em 1948, em sociedade com Francisco Rodrigues Martins, abriu uma mercearia – loja. Não pertenceu ao 
MUD. Militou sempre no PCP. Recebia e distribuía o Avante! Não usou pseudónimo. Apoiou a campanha de 
Norton de Matos. Foi preso a 30 de Janeiro de 1951, na vaga de prisões após as exéquias de Manuel Teixeira 
Gomes, e solto dois meses depois. Integrou a Comissão da Freguesia de S. Bartolomeu de Messines da 
candidatura de Humberto Delgado. Foi a Faro ao café Aliança ver Humberto Delgado. Após o 25 de Abril de 
1974, Fernando Cortes Machado e Salvador Mourinho arranjaram uma sede para o PCP em Messines, que 
construíram de raiz. Fernando Cortes Machado reside, actualmente, em Messines. 
20 Entrevista a Manuel Rodrigues Madeira. 
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colaborando na organização da manifestação21. 

Na véspera e no próprio dia, dirigiram-se para Portimão, oriundos do Porto, do 

Ribatejo, de Lisboa, muitas centenas de oposicionistas, a que se somaram os muitos 

algarvios mobilizados, vindos de todos os pontos do Algarve22. Prepararam-se faixas, 

bandeirolas e dísticos, com destaque para os apelos à Paz e à Liberdade. 

Neste conjunto, destacaram-se os elementos vindos de Olhão e uma galeria de 

notáveis oposicionistas regionais e nacionais23. Entre ele estavam Fernando Piteira Santos, 

Francisco Salgado Zenha, Francisco Ramos da Costa, Mário de Azevedo Gomes, Antonino 

de Sousa, Virgínia de Moura, Acácio Gouveia, António Abreu, Ruy Luís Gomes24, Câmara 

Reis, António Sérgio, José Dias Coelho, Manuel Tito de Morais, Mendes Cabeçadas, 

Cesina Bermudes, Maria Isabel Aboim Inglês, Augusto Sá da Costa, Alves Redol, Carlos 

Aboim Inglês, Vasco Gracias, João Saias e Joaquim Farracha25. Mário Soares e Gustavo 

Soromenho, que viajaram juntos, tiveram um contratempo na estrada que os reteve, pelo 

que não assistiram às exéquias e à manifestação26.  

O comércio local, para que o seu pessoal pudesse tomar parte no cortejo, encerrou 

as portas e, em todos os edifícios públicos, sedes de sindicatos, escolas e liceu, as 

bandeiras estiveram a meia haste em sinal de luto27. 

                                                           
21 Entrevista a Maria Margarida Carmo Tengarrinha. 
22 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, Ob. Cit., Vol. III, p. 124. 
23 Entrevistas a Vitoriano Rosa e a Manuel Rodrigues Madeira. 
24 Ruy Luís Gomes (1901-1984) foi um destacado Professor na Universidade do Porto. Era licenciado e 
doutorado em Matemática. Desde 1930, destacara-se no ensino. Foi demitido das suas funções docentes em 
1947, pela sua actividade oposicionista. Foi candidato às eleições presidenciais de 1951, com o apoio do 
Movimento Nacional Democrático, liderado pela Engenheira Virgínia Moura. A sua candidatura foi rejeitada 
pelo Supremo Tribunal de Justiça. Esteve preso entre 1954 e 1957. Nesse ano, partiu para o exílio. Continuou 
a sua actividade docente na Argentina e no Brasil. Depois do 25 de Abril de 1974, foi Reitor da Universidade 
do Porto. 
25 Joaquim Farracha, filho de Joaquim António Farracha e de Leopoldina da Glória Correia, nasceu em S. 
Mamede, Évora, a 22 de Dezembro de 1904. Destacou-se na oposição em Olhão, bem como a sua mulher, 
Antónia Farracha, sua filha, Cristina Farracha, e seu filho, Manuel Farracha, tendo todos sido presos pela 
PIDE. A sua livraria era um ponto de referência da oposição, que merecia vigilância cerrada da Polícia 
política. Joaquim Farracha foi preso 6 vezes (1950, 1952, 1953, 1958, 1965 e 1967). Faleceu em Olhão, a 11 
de Março de 1978.      
26 Cf. Mário Soares, Manuel Teixeira Gomes, Uma personalidade singular, Câmara Municipal de Portimão, 
Edições ASA, 2001, p. 27. 
27 Cf. Comércio de Portimão, n.º 1254, 19 de Outubro de 1950, p. 1, «A trasladação de Manuel Teixeira 
Gomes». 
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O regime foi apanhado de surpresa. Os efectivos policiais presentes em Portimão 

eram escassos para o elevado número de pessoas que não paravam de chegar para assistir à 

cerimónia.  

Em Portimão, os oposicionistas convergiram para perto do rio e concentraram-se no 

café “Casa Inglesa”. 

A tripulação e outras forças militares de terra prestaram as honras militares da 

praxe “no momento em que a urna saiu” do contra-torpedeiro ancorado diante da Praia da 

Rocha28, na Barra do Arade. “Como o rio não tinha calado, a urna foi transportada até à 

antiga ponte da lota (em madeira) numa lancha-patrulha da Marinha, cujo nome era 

«FUMALHAUT» e que estacionava normalmente em Faro”29. A lancha fundeou em frente 

à Praça Visconde de Bivar. 

O dia era de forte Levante, o que dificultou as manobras30. O desembarque deu-se 

pelas 13 horas31. “Ao som de clarins”32, a urna foi conduzida em ombros para um armão, 

ricamente ornamentado, do Regimento de Infantaria 4 de Faro, puxado por duas parelhas. 

Todos os barcos tinham a bandeira nacional a meia-haste. O cortejo organizou-se atrás do 

ataúde coberto com a bandeira nacional, seguido pelos familiares de Teixeira Gomes e 

pelas individualidades do regime. Junto do Ministro do Interior estava o Governador Civil 

de Faro, o Comandante da 4ª Região Militar, o Chefe do Estado-Maior, Salvador Gomes 

Vilarinho, então Presidente da Câmara Municipal de Portimão33, e demais entidades 

militares e civis. Uma numerosa delegação constituída por representantes do Movimento 

Nacional Democrático (MND), do Movimento Nacional Democrático Feminino (MNDF), 

das Comissões de Trabalhadores e do MUD Juvenil “incorporou-se no cortejo de forma 

que rapidamente a grande massa de democratas preenchia-o quase completamente”34. 

                                                           
28 Cf. Algarve Mais, Fev./Mar 2000, Outubro de 1999, p. 16, «As datas históricas da resistência antifascista 
algarvia ignoradas vergonhosamente» (artigo de Vitoriano Rosa). 
29 Entrevista a Rui Sacramento. 
30 Entrevista a Maria Margarida Carmo Tengarrinha. 
31 Cf. O Algarve, n.º 2221, 22 de Outubro de 1950, p. 1, «Os restos mortais de Teixeira Gomes repousam em 
Portimão». 
32 Cf. Comércio de Portimão, n.º 1254, 19 de Outubro de 1950, p. 1, «A trasladação de Manuel Teixeira 
Gomes». 
33 Ibidem, n.º 1218, 2 de Fevereiro de 1950, p. 1, «Novo presidente da Câmara Municipal de Portimão». 
34 AP João Ventura Duarte, Manifesto da Comissão Central do MND, Lisboa, de 19 de Outubro de 1950. 
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Quando o cortejo avançou rumo ao cemitério, o grupo composto por Salgado 

Zenha, Virgínia de Moura e Ruy Luís Gomes, deu a palavra de ordem35. Ruy Luís Gomes 

disse a Vitoriano Rosa: “Cante a Portuguesa!”36. A multidão rompeu a cantar o Hino 

Nacional. 

À medida que o cortejo avançava, o coro aumentava “Às Armas! Às Armas!, 

electrizando crianças, jovens, adultos e idosos, de ambos os sexos”37. Ao mesmo tempo, 

erguiam-se “cartazes com palavras de fé na democracia e na lição deixada por Manuel 

Teixeira Gomes de amor pela liberdade”38. Foram aclamados os dirigentes do MND e 

especialmente “(…) Maria Lamas, José Morgado, Areosa Feio e Albertino Macedo” 39, 

encarcerados em Caxias desde Julho. Pediam-se também “Eleições livres”40.  

As forças policiais, em vão, tentavam silenciar a multidão, mandando retirar os 

cartazes e as faixas. Os serviços da ordem foram prestados por forças da PSP de Faro e da 

GNR de Portimão, sob as ordens dos comandantes respectivos, Capitão Carlos Maia 

Loureiro e Alferes Valente41. 

Uma ordem dada a Cristina Farracha para baixar o cartaz teve a resposta da jovem: 

“Nem pensar!”42. O Capitão Maia Loureiro, “com raiva mal contida”, empunhando uma 

“Parabellum”43, intimou Vitoriano Rosa a baixar o cartaz que empunhava com Cristina 

Farracha, mesmo junto ao Ministro do Interior. Um polícia arrojou ao chão o cartaz 

empunhado por Margarida Tengarrinha, destruindo-o44. E “os gritos de Viva a Liberdade, 

Abaixo o Tarrafal, Liberdade aos Presos Políticos e Abaixo a Burguesia dominaram 

totalmente o cortejo fúnebre”45.  

                                                           
35 Entrevista a Vitoriano Rosa. 
36Ibidem. 
37 Cf. Algarve Mais, Fev./Mar 2000, Outubro de 1999, p. 16, «Art. Cit.». 
38 Ibidem. 
39 Cf. Avante!, VI Série, n.º 154, Dezembro de 1950, p. 4, «Sob a mais violenta repressão». 
40 Entrevista a Vitoriano Rosa. 
41 Cf. Comércio de Portimão, n.º 1254, 19 de Outubro de 1950, p. 1, «A trasladação de Manuel Teixeira 
Gomes». 
42 Entrevista a Vitoriano Rosa. 
43 Cf. Algarve Mais, Fev./Mar. 2000, Outubro de 1999, p. 16, «Art. Cit.». 
44 Ibidem. 
45 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, Ob. Cit., Vol. III, p. 125 e IAN-TT, PIDE/DGS Proc. n.º 302/50, 
fl. 15 v., «Auto de Perguntas» a Constantino Jesus de Azevedo, de 25 de Outubro de 1950. 



 423 

Desobedecidas as ordens, as forças policiais começaram a revelar um grande 

nervosismo. O “Ministro do Interior, o séquito, as autoridades locais, impotentes, perderam 

o domínio dos acontecimentos”46. Com “a GNR [e] os seus cavalos, à frente, e certamente 

com ordens da PIDE, foi uma autêntica corrida a caminho do cemitério”47. O incómodo do 

Ministro do Interior foi notório. Este seguiu atabalhoadamente, quase em fuga, 

“bamboleando o seu corpo de almôndega pesada”48. 

O cortejo subiu a Rua Júdice Fialho, seguiu pela Rua Prof. José Büisel e pela Rua 

de Olivença, chegando ao cemitério, “com uma impressionante manifestação onde se 

gritava abaixo o Tarrafal e vivas à Liberdade”49. 

No largo fronteiro ao cemitério, encontrava-se formada uma companhia de 

Caçadores 4, de Lagos, “cujos clarins à chegada do cortejo, tocaram a marcha da 

continência, ao mesmo tempo que a força militar prestava as honras devidas”50. 

Em face da imparável manifestação oposicionista, as autoridades tentaram evitar a 

entrada do cortejo no cemitério, encerrando as portas deste após a passagem do carro 

funerário. A Polícia recebeu ordens terminantes para não permitir a entrada do povo. Só 

entraram o Ministro, as entidades oficiais que o rodeavam e a família de Teixeira Gomes51. 

Muitos foram os empurrões e atropelos entre a multidão que pressionava junto aos portões 

e alguns conseguiram passar. Margarida Tengarrinha conseguiu entrar “porque o neto de 

Teixeira Gomes (…) [a ] puxou para dentro do cemitério, dizendo que era da família”52.  

A urna conduzida para dentro do cemitério por marinheiros do Dão foi depositada 

num mausoléu, tendo sido colocada uma lápide. Na ocasião da urna entrar no jazigo, o 

batalhão deu as descargas de ordenança. 

Bloqueada a entrada para o cemitério, o regime pretendia prosseguir a cerimónia de 

uma forma “formal e anódina, retirando-lhe todo o conteúdo político”53. Porém, Câmara 

Reis conseguiu chegar junto da sepultura e, sem ninguém lhe dar a palavra, invocando a 
                                                           
46 Cf. Diário de Lisboa, n.º 23112, 9 de Novembro de 1989, p. 3, «Art. Cit.». 
47 Cf. João D’ Alvor, Ob. Cit., p. 150. 
48 Cf. Algarve Mais, Fev./Mar 2000, Outubro de 1999, p. 16, «Art. Cit.». 
49 Entrevista a Rui Sacramento. 
50 Cf. Comércio de Portimão, n.º 1254, 19 de Outubro de 1950, p. 1, «A trasladação de Manuel Teixeira 
Gomes». 
51 AP João Ventura Duarte, Manifesto da Comissão Central do MND, Lisboa, de 19 de Outubro de 1950. 
52 Entrevista a Maria Margarida Carmo Tengarrinha. 
53 Cf. Mário Soares, Manuel Teixeira Gomes, Ob. Cit., p. 28. 
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qualidade de editor de Manuel Teixeira Gomes, fez um elogio fúnebre cheio de ironia, 

audácia e emoção54, o que provocou a saída precipitada do Ministro que se retirou 

ostensivamente com a delegação oficial. “Houve vivas à República e à Democracia”55. 

A multidão começou a dispersar, a PIDE interveio “e fez os estragos habituais…”56. 

A Polícia tentou remediar o que não tinha conseguido evitar, pelo que organizou barreiras 

nas principais estradas que saíam de Portimão e do Algarve, em Setúbal e em Vila Franca 

de Xira, para parar os carros e identificar os seus ocupantes57. Na “Ponte do Charuto”, a 

PIDE, A PSP e a GNR fizeram uma barricada policial58. “Era o preço do vexame que os 

governantes tinham sofrido”59. 

Os 22 manifestantes vindos de Olhão60 numa camioneta alugada foram detidos 

“numa estrada por vários automóveis da PIDE, como num filme de gangsters”61 e levados 

para a Delegação da PIDE em Faro, onde foram interrogados e, durante a noite, “levados 

para Lisboa num autocarro que a Polícia alugou à Eva”62. Às 3 horas da manhã foram 

transportados para Caxias, onde foram todos metidos numa sala, à excepção das mulheres.  

A Censura cortou toda e qualquer referência ao sucedido. Na imprensa local, 

regional e nacional, nada de anormal foi noticiado. O próprio Voz do Sul pouco pôde dizer. 

A PIDE acusara o Director do jornal: “Henrique Martins tem pretendido inserir nas 

colunas do jornal de que é responsável, artigos em que expressa largamente o seu ideal 

político, aos quais a Comissão de Censura não tem permitido a sua publicação”63. O jornal 

fora novamente suspenso64. Quando o Voz do Sul voltou a sair fez o elogio a Teixeira 

Gomes, “lídima figura da democracia”65 e celebrou mais um ano de publicação: “(…) ler a 

                                                           
54 Idem, Ibidem. 
55 Idem, Ibidem. 
56 Idem, Ibidem. 
57 Entrevista a Vitoriano Rosa. 
58 Entrevista a Rui Sacramento. 
59 Cf. Diário de Lisboa, n.º 23112, 9 de Novembro de 1989, p. 3, «Art. Cit.». 
60 Entre eles estavam o Dr. João Augusto Saias, o Eng. João dos Santos Baleizão, o Arquitecto Gomes de 
Costa, Vitoriano Rosa, Joaquim Carlos Silvestre, Joaquim Farracha e Cristina Farracha. Entrevistas a 
Joaquim Carlos Silvestre e a Vitoriano Rosa. 
61 Cf. Algarve Mais, Fev./Mar 2000, Outubro de 1999, p. 16, «Art. Cit.». 
62 Depoimento dactilografado autobiográfico de Joaquim Carlos Silvestre. 
63 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 895/49 UI 2640, José Ventura Duarte, fl. 122, Conf. n.º 132/55 do PV da 
PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 19 de Fevereiro de 1955. 
64 Entrevista a Vitoriano Rosa. 
65 Cf. Voz do Sul, n.º 1494, 28 de Outubro de 1950, p. 1, «A Grande homenagem de consagração…». 
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Voz do Sul é apreciar com Alma os espaços em branco, que dão manifesto aceso às frases 

sublimes que nem sempre (…) a humanidade (…) quer aceitar, compreender e seguir”66.  

No próprio dia da cerimónia fúnebre, aos microfones da Emissora Nacional, Lyster 

Franco fez uma palestra sobre a trasladação de Teixeira Gomes67. As cerimónias fúnebres 

tinham tido carácter nacional e tudo decorrera solenemente, “constituindo uma das mais 

concorridas e das mais brilhantes manifestações de pesar que no Algarve se têm 

realizado”68.  

Mas os acontecimentos em Portimão correram o país. A iniciativa tinha sido um 

sucesso da oposição ao regime ditatorial. O PCP publicou um suplemento especial do 

Avante! a comemorar a jornada “gloriosa dos democratas portugueses”69. 

Os agentes da PIDE do Posto de Faro foram destacados das missões regulares de 

vigilância nos transportes públicos “por virtude do serviço extraordinário que houve em 

Portimão”70. A repressão acentuou-se na região nos dias seguintes, originando uma nova 

vaga de prisões. O número de presos algarvios chegados a Caxias era tão grande que os 

presos antigos brincavam, dizendo “Parece que a PIDE vai trazer o Algarve todo cá para 

cima”71.  

A PIDE destacou para o Algarve o Inspector Porto Duarte para fiscalizar a actuação 

da brigada aí colocada72, chefiada por Fernando Gouveia, então já promovido a Sub-

Inspector. No dia 20, a PIDE propunha as detenções em Silves, para apuramento das suas 

responsabilidades, de João Mascarenhas Leote, Armando Ferreira da Silva, João José 

Duarte, José Ricardo Júdice de Samora Barros, Constantino de Jesus Azevedo e, em 

Messines, de Francisco Ambrósio Neto, João António Carneiro, João das Neves Nunes e 

António Pedro Lebre73. A Polícia política propunha simultaneamente a detenção de um 

                                                           
66 Ibidem, p. 1, «A Voz do Sul». 
67 Cf. Mário Lyster Franco, Manuel Teixeira Gomes o homem que regressou: palestra realizada na Emissora 
Nacional em 18 de Outubro de 1950, [s.l.; s.n.], 1950. 
68 Cf. Correio do Sul, n.º 1718, 19 de Outubro de 1950, p. 3, «Os restos mortais de Manuel Teixeira Gomes». 
69 Cf. Avante!, VI Série,  n.º 154, Dezembro de 1950, p. 4, «Sob a mais violenta repressão». 
70 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. n.º 302/50, fl. 10, Conf. do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 24 
de Outubro de 1950. 
71 Cf. Algarve Mais, Fev./Mar 2000, Outubro de 1999, p. 16, «Art. Cit.». 
72 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. n.º 302/50, fl. 48, Relatório do Inspector Porto Duarte, de 26 de Outubro de 
1950. 
73 Ibidem, Informação de 20 de Outubro de 1950. 
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grupo de portimonenses74. Todos eles eram acusados de constituir “um dos núcleos 

principais de manifestantes, que actuaram ruidosamente, na cerimónia fúnebre da 

transladação dos restos mortais do Presidente Teixeira Gomes”75. Dois dias depois, os 

detidos deram entrada nos calabouços da PSP de Silves e na GNR de Portimão, à ordem da 

PIDE, onde foram interrogados. Foram também feitos autos de busca e apreensão nas 

residências dos detidos, tendo sido encontrada propaganda eleitorale oposicionista76. Os 

detidos faziam parte de um grupo de “dezanove indivíduos de várias categorias sociais, 

elementos activos da chamada oposição”77, que tinham sido presos para averiguações e 

esclarecimentos dos factos passados em Portimão. Os silvenses que, segundo a Polícia, se 

tinham manifestado “a favor da paz e da liberdade dos presos políticos e contra a burguesia 

e o campo prisional do Tarrafal”78 negaram as acusações que contra eles pendiam, “mas 

confessaram ter assistido à referida cerimónia, ter ouvido as manifestações citadas, mas 

desconhecerem em absoluto quem as fizera ou quem teriam sido os seus promotores, sendo 

no entanto unânimes em declarar, que não as acharam próprias no momento (…) [e] que as 

repudiavam”79. Na verdade, os silvenses e os messinenses detidos afirmaram que tinham 

ouvido uma “vozaria”, que não tinham “entoado a Portuguesa”, que tinham estado em 

Portimão por razões particulares ou comerciais, que desaprovavam “em absoluto tais 

manifestações” e que tinham ouvido dizer que os manifestantes eram “um grupo de 

Olhão”80. 

Dois dias depois, a maioria dos detidos silvenses e messinenses foi solta com 

liberdade definitiva, enquanto João António Carneiro, Armando Jaime Ferreira e Silva e 

Constantino de Jesus Azevedo foram libertados com o termo de liberdade condicional, 

após a organização dos respectivos processos. Isto porque nada em concreto se tinha 

                                                           
74 Os detidos em Portimão foram Jaime Banho Dias Cordeiro, Eugénio Zeferino Pereira, João Roque, José de 
Oliveira Calvário Júnior, Rui do Sacramento, José Manuel Valverde, José Francisco Leote, Francisco 
António “ O Fraqueza”, Francisco Albino Prata, Mateus da Silva Gregório, José Martins Vieira e José de 
Jesus, José Moleiro, José Prata, João Leote, Diogo Ildefonso, os irmãos António e Venâncio Galaraz e muitos 
outros que não me foi possível identificar. 
75 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. n.º 302/50, Informação da PIDE, Lisboa, de 20 de Outubro de 1950. 
76 Ibidem, fl. 6, «Auto de Busca e Apreensão» a João Mascarenhas Leote, de 22 de Outubro de 1950. 
77 Ibidem, fl. 49, Relatório do Inspector Porto Duarte Porto Duarte, de 26 de Outubro de 1950. 
78 Ibidem, fl. 64, Relatório do Inspector Porto Duarte, de 25 de Novembro de 1950. 
79 Ibidem. 
80 Ibidem, fls. 12, 15 v. e 18, «Autos de Perguntas» a Armando Jaime Ferreira e Silva, a João Mascarenhas 
Leote e a Constantino Jesus Azevedo, de 25 de Outubro de 1950.  
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apurado “quanto às actuações por eles desenvolvidas na citada manifestação, levada a 

efeito, com único propósito de alterar a ordem pública e especulação política”81. Mas o 

Inspector Porto Duarte informou: 

 
“(…) eles, dado o seu passado político, visto já terem cadastro na Polícia, por ser 
contrários à actual Situação Política, muito embora não soubessem quem foram os 
promotores da manifestação (…), ela, para eles, não devia ser de todo desconhecida, e, 
muito embora neguem nos autos ter tomado parte directa nela, tudo nos leva a crer, que 
esta afirmação não corresponde inteiramente à verdade”82. 
 

Segundo a PIDE não restavam dúvidas “de que o grupo de indivíduos de Olhão, 

detidos nesta Polícia e em número de 22, constituiu um dos dois núcleos principais dos 

manifestantes, na cerimónia acima referida, visto estar assinalado um outro, num total de 

trinta aproximadamente, estranhos ao meio local, ainda por identificar”83, que estava 

“merecendo activas diligências”84 da Polícia política. 

Apesar das consequências, a iniciativa fora bem sucedida, pelo que o MND apelava 

a que a manifestação a Teixeira Gomes servisse de incentivo e assinalasse “novas jornadas 

de luta pela Democracia”85. Apesar da manifestação ter sido promovida em nome do MND 

e do MUDJ, foi o PCP que mais duramente sentiu a repressão policial. 

                                                           
81 Ibidem, fl. 64, Relatório do Inspector Porto Duarte, de 25 de Novembro de 1950. 
82 Ibidem. 
83 Ibidem, fl. 49, Relatório do Inspector Porto Duarte, de 26 de Outubro de 1950. 
84 Ibidem. 
85 AP João Ventura Duarte, Manifesto da Comissão Central do MND, Lisboa, de 19 de Outubro de 1950. 
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2 - O PCP local e os difíceis Anos 50 

 
 

Em face dos aliados, Oliveira Salazar encontrou na guerra-fria a justificação para a 

continuação do regime ditatorial, alegando a necessidade de combater o PCP, como aliado 

estreito da URSS, e exaltando os perigos que ambos representavam para a civilização cristã 

e ocidental. Pretendia simultaneamente “escolhendo como alvo preferencial os comunistas 

e atribuindo-lhes os mais diabólicos desígnios, (…) isolar da população e dos outros 

sectores democráticos a força mais poderosa que se lhe opunha”86 . A guerra-fria deu 

sobretudo condições favoráveis ao regime para consolidar e diversificar o seu 

relacionamento internacional87.   

Nesta conjuntura, o PCP e seus aliados trabalhavam no sentido de forçar a actuação 

no plano legal através de organizações que alargassem a sua influência no espectro social. 

O MND tentou, em vão, prosseguir a experiência unitária do MUD, assim como a 

Comissão Nacional da Paz e o MUDJ. O MND tinha núcleos organizados em grande 

número de cidades, nomeadamente no Algarve e no concelho de Silves88, tentando 

desenvolver actividades com alguma continuidade no plano legal e paralegal, promovendo 

protestos e comemorando datas históricas. 

Subestimara o Sub-Inspector Gouveia a organização comunista, aquando do seu 

desmantelamento dois anos antes. Apesar de gravemente ferida, tinham ficado umas 

“pontas” em células de empresas na maioria das fábricas. 

Imediatamente a seguir às prisões dos principais comunistas silvenses em 1948, 

esses militantes de base organizaram “comissões de apoio aos presos políticos” e 

procederam à reorganização das células nas fábricas. As palavras de ordem do PCP 

                                                           
86 Cf. José Tengarrinha, «Os caminhos da unidade democrática contra o Estado Novo», in Revista de História 
das Ideias, n.º 16, Ob. Cit., p. 391. 
87 O Pacto do Atlântico Norte foi o tratado que criou a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), 
aliança político-militar de Estados do Hemisfério Norte, criada, por iniciativa dos Estados Unidos, no dia 4 
de Abril de 1949. Do ponto de vista da política externa portuguesa, o Governo de Washington substituiu a 
Inglaterra, tornando-se o interlocutor mais influente e decisivo na política seguida por Lisboa. Para ratificar 
este tratado realizou-se, a 25 de Julho de 1949, uma sessão especial da Assembleia Nacional. Portugal foi 
aceite em 1955 na ONU e, em 1959, integrou-se na EFTA (AECL - Associação Europeia de Comércio 
Livre). 
88 Cf. PCP, 60 anos, Ob. Cit., p. 95. 
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continuavam a chegar, pois a distribuição de imprensa não fora interrompida89. À frente da 

organização local do PCP ficou Manuel Miguel Peres, António “Espanhol”, entretanto 

regressado de Espanha, e Aquilino das Dores Mourinho, regressado a Silves depois de 

longo período de ausência por questões de saúde. Agarraram as “pontas” dispersas da 

organização e constituíram o novo Comité Local. Eram eles que mantinham a ligação aos 

novos funcionários do PCP no Algarve90, Salvador Pereira Amália91, “Sérgio”, e Júlio da 

Cruz Paour92, “Rocha”, que tinham vindo substituir Américo de Sousa que deixara a região 

após as primeiras prisões em Maio de 1948. Em Messines, o Comité Local era assegurado 

por Sidónio Nunes Pacheco, Germinal Furtado da Silva, Fernando Cortes Machado e 

Armindo Branco da Encarnação93. 

Joaquim do Nascimento Ventura, entretanto regressado a Silves por estar afiançado, 

teve um papel de destaque no trabalho de reorganização, mobilização de velhos 

simpatizantes e no aliciamento de novos elementos. 

A Biblioteca Popular desfizera-se após as prisões e os seus livros tinham sido 

divididos entre Aquilino Mourinho, Joaquim do Nascimento Ventura, Joaquim dos Santos 

Cabrita94 (Joaquim Mocho) e pelos irmãos Gregório, Domingos e David Rosa. Alguns 

                                                           
89 O aparelho de imprensa, por cuidados conspirativos, era independente da organização local e regional. 
Mesmo depois da prisão de José Vitoriano, sua mulher recebeu sempre o Avante!, deixado por alguém em 
lugar estratégico no seu quintal. A mulher de Salvador Rodrigues Mourinho, Maria Amália da Conceição 
Hipólito Mourinho, confirmou que também continuou a receber a imprensa após a prisão do marido. 
90 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. SC PC 309/50 UI 5050, Salvador Pereira Amália. 
91 Salvador Pereira Amália, filho de José de Almeida e de Sara Pereira, nasceu em Setúbal, a 13 de Outubro 
de 1916. Era fundidor de metais, pelo que montou uma pequena oficina com seu irmão em Setúbal. Preso 
pela primeira vez, foi libertado a 16 de Março de 1946. Controlou o Algarve desde 1949 até ao fim do ano de 
1950, tendo escapado à PIDE. Voltou a ser preso em Matosinhos a 6 de Outubro de 1951, sendo libertado em 
Setembro de 1957. Voltou a ser preso em Setúbal em 1962. Desconheço o seu percurso posterior. 
92 Júlio da Cruz Paour, filho de Francisco Paour e de Emília da Cruz Paour, nasceu a 15 de Abril de 1918 na 
Marinha Grande. Era empregado de armazém. Fez parte da organização do PCP na Marinha Grande. Estando 
referenciado na PIDE, foi para o Algarve como funcionário residente desde 1949 até ao fim do ano de 1950. 
Residia em Loulé, e escapou à Polícia pela informação atempada de um camarada de Almancil. Foi preso no 
Porto, a 1 de Abril de 1952, e restituído à liberdade a 5 de Novembro de 1956. Desconheço o seu percurso 
posterior. 
93 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. SC PC 309/50 UI 5050, Salvador Pereira Amália. 
94 Joaquim dos Santos Cabrita, filho de Manuel Cabrita e de Leonor dos Santos, nasceu a 22 de Março de 
1917, em Silves. Desde a sua juventude esteve sempre ligado ao PCP. Destacou-se nos anos 40 na recolha de 
fundos, nomeadamente no arrendamento das hortas, cujo lucro revertia para o PCP. Era proprietário de uma 
quinta no lado direito da estrada à entrada de Silves, junto à ponte, conhecida pela Horta do Mocho. Quando 
a Biblioteca Popular se desfez ficou com muitos dos seus livros. Em momentos de perigo, o arquivo local do 
PCP esteve escondido na sua propriedade. Muitas reuniões foram feitas em sua casa. Quando Aquilino 
Mourinho fugiu para a Margem Sul, Joaquim dos Santos Cabrita ficou com a sua biblioteca pessoal. Nos 
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deles ficaram também guardados na casa dos Brígidas, passando posteriormente para a 

casa de Eduardo Vieira dos Santos (o Eduardo Serra)95. Tendo sido um dos últimos 

silvenses a ser preso, mas estando preparado para isso, Joaquim do Nascimento Ventura 

tinha posto a salvo o arquivo e a caixa da imprensa do Partido, que estiveram muito tempo 

escondidos na casa de Joaquim Mocho96. 

O organismo controlado por Aquilino Mourinho, para recolher fundos para ajuda às 

famílias dos presos políticos, obteve a solidariedade dos silvenses. Muitos foram os que 

colaboraram nessa recolha, tendo-se destacado Aquilino Mourinho, Manuel Peres, Joaquim 

dos Santos Cabrita, António Negrão97, Fernando Simão, Manuel Ribeiro, Manuel 

Mourinho, João dos Reis Negrão e Joaquim do Nascimento Ventura. Os jovens do MUDJ, 

António de Jesus Sena, João da Silva Martins e Américo Pessanha, colaboravam também 

na angariação de fundos, na distribuição de propaganda e nas tarefas de agitação com 

inscrições nos muros, estando, de uma forma ou de outra, cada vez mais ligados ao PCP. A 

cooperativa “A Compensadora”, tendo na sua Direcção e entre os seus associados muitos 

militantes e simpatizantes do PCP, servia “de depósito de todo o material de imprensa do 

Partido”98 que chegava ao Algarve com a colaboração de militantes ferroviários99. 

Aquilino Mourinho fazia chegar o Avante! a Armindo Branco e a José Guerreiro, que o 

distribuíam em Messines e Lagos, respectivamente100.  

José Rafael Cabrita, conhecido por “Zé da Maria Emília”, tesoureiro do Sindicato 

Nacional dos Operários Corticeiros do Distrito de Faro (SNOCDF), assumiu a presidência 

                                                                                                                                                                                
anos 50, foi um dos mais activos elementos do PCP em Silves, juntamente com João dos Reis Negrão. 
“Bonifácio” era o seu pseudónimo. Apesar de ter sido referenciado nunca foi preso. Foi detido, com outros, a 
5 de Outubro de 1962, sendo libertado no dia seguinte. Faleceu em Silves a 7 de Novembro de 1970, tendo 
sido encontrado morto, caído numa regueira na sua horta. 
95 AP de José António Correia Viola, Entrevista a António Negrão, Doc. Cit., [Texto policopiado], Silves, 
1975. 
96 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
97 António dos Reis Negrão, filho de José da Silva Negrão e de Isabel dos Reis, nasceu em Silves a 26 de 
Abril de 1914. Foi militante e activista da PCP, destacando-se na década de 40 e 50. Faleceu em Silves a 29 
de Março de 2005, vítima de cancro na próstata. 
98 AP de José António Correia Viola, Entrevista a Manuel Mourinho, Doc. Cit., [Texto policopiado], Silves, 
1975. 
99 Cf. Armando Sousa Teixeira, A Fábrica e a Luta em Construção, Barreiro – uma História de Trabalho, 
Resistência e Luta, 1946/62, Parte II, Edições Avante!, Colecção Resistência, pp. 127 e 128. 
100 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PIDE/DGS SC GT N. º 664   UI 1423, Aquilino das Dores Mourinho, fl. 42. 
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do Sindicato após as prisões de 1948101. Apesar da nova Direcção do Silves Futebol Clube, 

na qual participavam elementos afectos ao regime e à União Nacional, José Rafael Cabrita, 

um velho militante de base do PCP, conseguiu junto da nova Direcção o aluguer do bar, 

pelo que “os fundos continuaram a ir para o Partido”102. 

Formou-se, seguidamente, uma nova célula composta por David Rosa, Manuel 

Ribeiro, Fernando Simão, Manuel Miguel Peres, António Negrão, António de Jesus Sena e 

António Teodoro. A célula da Fábrica do Inglês, controlada por João Negrão, era a mais 

activa. Nela participavam Orlando Sequeira Guerreiro, Juvenal Alexandre, Armindo 

Sequeira e António São Pedro103. Com o objectivo de angariar fundos para o PCP, David 

Rosa, Manuel Ribeiro e Fernando Simão arrendaram umas hortas de melões, e António 

Negrão e Manuel Peres arrendaram umas figueiras104. 

Os fundos eram entregues a Aquilino Mourinho que contactava com Salvador 

Amália, “Sério”, que ficava em casa de João Vitória que a cedia como ponto de apoio para 

as reuniões com o funcionário controleiro105. Outras vezes reuniam no moinho do Serro da 

Cruz106. Havia ainda um núcleo de militantes activos, nomeadamente os irmãos Rosa - 

David, Gregório e Domingos - e António Teodoro, “que atrás de si tinham camaradas 

simpatizantes que contribuíam com quotas, vendiam rifas e distribuíam a imprensa”107. 

Entre estes estavam António Caçapo, António Brígida, Luís Henrique, Henrique Januário, 

José João Fraqueza, Diogo Varela, Gregório Alves, José Varela, Francisco Albano, 

Albertino Rosendo, Francisco da Silva, Viriato Firme, António Martins e Manuel Marques 

de Sousa, (o Manuel Ribeiro)108, entre outros. 

Em Junho de 1950, houve agitações operárias na Fábrica Viola e na do 

Pinheirinho109. Os operários da Fábrica Cantinho lutaram pela abertura da fábrica, 

                                                           
101 Entrevista a João dos Reis Negrão. 
102 Entrevista a José Luís Cabrita. 
103 AP de José António Correia Viola, Entrevista a João dos Reis Negrão, Doc. Cit., [Texto policopiado], 
Silves, 1975. 
104 Ibidem, Entrevista a Manuel Miguel Peres, Doc. Cit., [Texto policopiado], Silves, 1975. 
105 Ibidem, Entrevista a Manuel Mourinho, Doc. Cit., [Texto policopiado], Silves, 1975. 
106 Ibidem, Entrevista a Manuel Miguel Peres, Doc. Cit., [Texto policopiado], Silves, 1975. 
107 Ibidem, Entrevistas a João dos Reis Negrão e a Manuel Mourinho, Doc. Cit., [Texto policopiado], Silves, 
1975, e IAN-TT, PIDE/DGS, E/ GT 10076 e PC 309/50-S.Inv., David Rosa. 
108 Ibidem. 
109 Cf. PCP, 60 anos, Ob. Cit., s.p. «Lutas de Massas (1941-1974)». 
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entretanto encerrada, tendo conseguido “o pagamento do subsídio, alcançando uma vitória 

parcial, mas não ainda aquela que a luta visava”110. 

No final desse mês, um agente da PIDE dava informações sobre a cidade. Além da 

crise no meio corticeiro, salientava que muitos homens tinham saído para outras regiões, 

certamente “para emigrarem clandestinamente” 111. O que era certo é que saíam e que 

ninguém sabia “informar para onde foram e que nunca mais voltam”112. Informava, 

igualmente, que ultimamente tinham “aparecido dentro do tubo de borracha das canetas de 

tinta permanente os tais célebres alfinetes minúsculos com a estrela vermelha 

comunista”113. Tinham-lhe prometido “ver se conseguiam arranjar um, pois tinha grande 

empenho em ver como (…) [era] feita essa obra de arte”114. Concluía: “Esta gente aqui, 

conforme já tenho dito várias vezes, é bastante revolucionária, falando mal do Estado 

Novo, em qualquer parte sem receio das autoridades locais”115. 

A cidade estava sob vigilância permanente, pelo que a manifestação oposicionista 

ocorrida na trasladação dos restos mortais de Teixeira Gomes provocou uma nova razia 

nos comunistas silvenses. 

 
“[A PIDE iniciou] naquela Província do Algarve, uma vasta acção contra a organização 
provincial do Partido Comunista, encontrando-se (…) detidos, por esta Polícia trinta 
indivíduos, militantes comunistas das cidade de Portimão e Silves e povoação de São 
Bartolomeu de Messines, número de detidos que aumentará até aproximadamente a 
cem”116. 
 

Assim, tinham sido detidos pela PIDE 71 indivíduos, dos quais 52 se mantiveram 

sob prisão, repartidos por dois processos117. 

As prisões começaram dois dias depois das exéquias, a 20 de Outubro de 1950. 

Foram detidos os silvenses José da Conceição Guia (o Zé da Chica), Gregório Francisco 

                                                           
110 Cf. Avante!, VI Série, n.º 149, Julho 1950, p. 6, «Novas lutas, novas vitórias». 
111 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 895/49 UI 2640, José Ventura Duarte, fl. 130, Informação Meca, de 30 
de Junho de 1950, «Silves».  
112 Ibidem. 
113 Ibidem. 
114 Ibidem. 
115 Ibidem. 
116 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS Proc. n.º 302/50, Relatório do Inspector Porto Duarte, de 26 de Outubro de 1950, 
p. 50. 
117 Ibidem. 
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Rosa, Abílio Barradinhas da Silva, José Martins Guerreirinho, Estanislau do Carmo 

Ramos, Manuel Ribeiro, João Martins dos Santos (o Carrola), Jaime Silvestre Quintas 

Santiago, Manuel Mourinho Martins e Manuel de Jesus Santos (o Barradinhas). Foram 

também detidos Manuel Fernandes, um silvense que trabalhava em Portimão, e o 

messinense José Nobre Ruivo118. 

Alguns deles negaram ser comunistas ou ter contactos com o PCP e os outros 

confessaram-se desligados das actividades políticas. Dois meses depois eram libertados por 

não haver “prova destes indivíduos”119. 

Pior sorte teve o grupo de silvenses presos e arguidos no outro processo. Sidónio 

Nunes Pacheco e Armindo Branco de Encarnação, de Messines, e David Rosa, de Silves, 

foram acusados de agitação entre as classes trabalhadoras do Algarve120. “(…) dadas as 

características dessa agitação, tudo indica que já se encontra reorganizada a organização 

secreta e subversiva que denominam por PCP, que havia sido desmantelada em 1948”121. 

Neste processo, estava também Joaquim Soares122, natural de Pêra. 

No mesmo dia das prisões, foi feita uma busca à casa de Armindo Branco de 

Encarnação. Foram apreendidos vários exemplares de Se fores preso camarada, de O 

Militante e de O Camponês, bem como folhetos de A defesa acusa! 1º Dia do Julgamento 

de Álvaro Cunhal e de O Julgamento da Comissão Central do Movimento Nacional 

Democrático123. Quatro dias depois a casa era novamente alvo de busca policial, tendo sido 

novamente apreendida propaganda sobre o “Marxismo” e sobre a “Rússia”124. 

Os detidos, “todos já citados” desde 1948, não tinham sido presos naquela altura 

“por conveniência das investigações” 125 que então tinham decorrido. Agora figuravam no 

                                                           
118 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. CR 310/950, NT 5051, José da Conceição Guia. 
119 Ibidem, fl. 52, 20 de Dezembro de 1950. 
120 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. SC PC 309/50 UI 5050, Salvador Pereira Amália, fl. 1, «Proposta», de 20 
de Outubro de 1950. 
121 Ibidem. 
122 Ibidem, fl. 198. 
123 Ibidem, fl. 5, «Auto de busca e apreensão» a Armindo Branco de Encarnação (Messines), de 22 de 
Outubro de 1950. 
124 Ibidem, fl. 15, «Novo Auto de busca e apreensão» a Armindo Branco de Encarnação (Messines), de 26 de 
Outubro de 1950. 
125 Ibidem, fl. 1, «Proposta», de 20 de Outubro de 1950. 
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meio de muitos outros arguidos de várias cidades do Algarve126. Foram transferidos para o 

Aljube e Caxias, ficando em isolamento contínuo127. 

Em resultado das declarações dos detidos, a PIDE emitiu vários mandados de 

captura. Os visados eram: Manuel Miguel Peres, Aquilino das Dores Mourinho, Germinal 

Furtado da Silva, Fernando Cortes Machado e Manuel Marques de Sousa128. Destes, só 

foram detidos os dois últimos. Os dois primeiros tinham “desaparecido” e o terceiro estava 

a caminho do Brasil. Os responsáveis do Comité Local silvense, Aquilino Mourinho e 

Manuel Peres, sabendo-se procurados pela Polícia, tinham-se escondido na casa de Serafim 

Palaio, no Caniné, perto de Silves. Serafim Palaio deu-lhes algum dinheiro e eles foram a 

pé pela serra, rumo à Margem Sul129.  

A PIDE emitiu, seguidamente, mandados de captura a Salvador Pereira Amália e a 

Júlio da Cruz Paour130, funcionários do PCP residentes no Algarve, mas estes já não se 

encontravam na região. A casa de Júlio Paour, em Loulé, fora abandonada in extremis, 

encontrando-se vazia quando a Polícia lá chegou a 24 de Fevereiro de 1951131. A PIDE fez 

uma verdadeira caça aos comunistas por toda a província. Foi nesta altura que Raul 

Veríssimo, “Luís”, protagonizou uma audaciosa fuga da sua casa em Olhão, conseguindo 

escapar a prisão certa132. 

Em consequência dos factos ocorridos em Portimão, em Outubro de 1950, foi 

montado um Posto de Vigilância da PIDE nessa cidade, como prolongamento do de Vila 

Real de St. António e do de Faro, e ao qual ficou a pertencer a vigilância da cidade de 

Silves. 

Em Março de 1951, a PIDE mandou libertar os silvenses com “termo de identidade 

e residência”, pois considerou que eles estavam “como desligados ou só eram elementos 

                                                           
126 Ibidem, fls. 1 e 2, de 20 de Outubro de 1950. Os arguidos provinham de Silves, Messines, Portimão, 
Lagos, Olhão e Vila Real de S. António. 
127 Ibidem, fl. 27. 
128 Ibidem, fls. 102, 103 e 110, de 30 de Janeiro de 1951. 
129 Entrevistas a Joaquim da Silva Rodrigues do Carmo e a Joaquim do Nascimento Ventura. 
130 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. SC PC 309/50 UI 5050, Salvador Pereira Amália, fl. 194. 
131 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, Ob. Cit., Vol. III, p. 74, e Entrevista a Carlos Campos Rodrigues 
da Costa. 
132 Entrevistas a Joaquim Carlos Silvestre e a Manuel Rodrigues Madeira. 
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base”133. Compareceram em Julho de 1951 no 3º Juízo Criminal de Lisboa, tendo David 

Rosa e Manuel Marques de Sousa sido absolvidos em Plenário134. 

Enquanto aguardavam nova ligação com o PCP, o trabalho da organização 

comunista, bem como a recolha de fundos, continuara com João Negrão, António Sena, 

António Teodoro, José da Conceição Guia (o José da Chica) e José Rosa. Fizera-se um 

grande peditório na área de Ribeira de Odelouca e no Monchicão135. 

Segundo o Chefe do Posto da PIDE de Portimão, em Silves, “num prédio da Rua 

dos Operários, caiado de branco, ou noutro prédio (…) junto, pintado de amarelo, 

editavam-se panfletos subversivos, sendo visto entrar para o mesmo vários indivíduos 

suspeitos”136. 

A casa de José Rosa tornou-se o “ponto de apoio”137 do novo funcionário do PCP, 

Carlos Costa138, “Viegas”, destacado para o Algarve139, em substituição de Salvador 

Amália e de Júlio Paour. No Verão de 1951, perdeu-se novamente a ligação com o 

funcionário. José Vitoriano regressara da prisão em Maio desse ano e o PCP preparava a 

sua ida para a clandestinidade. A ausência de contactos com a organização local prendia-se 

com os cuidados conspirativos necessários, de modo a não atrair para Silves as atenções da 

PIDE. Assim, Carlos Costa recebera indicações “para não agarrar Silves140. Joaquim do 

Nascimento Ventura e João dos Reis Negrão trataram “da retirada das malas de José 

Vitoriano quando este passou à clandestinidade” 141 em Agosto de 1951. 

A inesperada morte de Carmona e a convocação de novas eleições presidenciais 

surpreendeu a oposição, apanhando-a profundamente dividida. O jornal silvense Voz do 

Sul, mais uma vez, deu voz aos candidatos oposicionistas. Noticiou a apresentação da 

                                                           
133 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. SC PC 309/50 UI 5050, Salvador Pereira Amália, fls. 211-217, de 31 de 
Março de 1951. 
134 Ibidem, fl. 297, 3 º Juízo criminal de Lisboa, de 2 de Julho de 1951, e fl. 302, de 17 de Julho de 1951. 
135 Entrevista a João dos Reis Negrão. 
136 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 1650/49 UI 2650, Maria da Glória Ventura Duarte, fl. 22, Relatório 
Semanal de Maio do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 12 de Maio de 1953. 
137 AP de José António Correia Viola, Entrevista a João dos Reis Negrão, Doc. Cit., [Texto policopiado], 
Silves, 1975. 
138 Vide a biografia de Carlos Campos Rodrigues da Costa in Artur Ferreira Coimbra, Dicionário dos 
Fafenses, Editora Núcleo de Artes e Temas de Fafe, 2001, pp. 71 – 74. 
139 Além do controlo do Algarve, Carlos Costa fazia o controlo “por delegacia” de Mértola e da zona das 
Minas de S. Domingos. Foi para o Algarve como angariador de Seguros. 
140 Entrevista a Carlos Campos Rodrigues da Costa. 
141 Entrevistas a João dos Reis Negrão e a Joaquim do Nascimento Ventura. 
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candidatura do Prof. Ruy Luís Gomes ao Supremo Tribunal142 e publicitou a candidatura 

de Quintão Meireles143, lamentando, posteriormente, as condições imperiosas da sua 

desistência. Em Silves, a Organização Cívica Nacional, apoiante de Meireles, obteve as 

assinaturas de João José Duarte e de José Ventura Duarte. A lista tinha sido entregue ao 

Dr. Acácio Gouveia para ser apresentada ao Almirante Meireles numa reunião144. A 

campanha de Quintão Meireles contou também com o apoio do silvense David Rodrigues 

Neto, como membro da Comissão Central dessa candidatura que reunia apoios no seio da 

oposição não comunista, apresentando um conjunto de nomes identificados com o regime, 

mas “que tinham entrado em ruptura total e, que por si, anulavam a propagandeada 

imagem de unidade do campo situacionista”145.  

Por seu lado, a ditadura não pretendia a repetição do perigo que constituíra a 

campanha do General Norton de Matos, pelo que a repressão se intensificou. 

O Correio do Sul, de Faro, atacava as candidaturas oposicionistas. 

 
“(…) a candidatura do Dr. Ruy Luís Gomes, cuja forma de propaganda era já por si 
indicadora de perturbação revolucionária e reveladora de tendências colectivistas ou tirania 
comunista (…) [era], portanto, anti-nacional, não só por quanto contrária à nossa formação 
moral e histórica, como ainda porque representava uma ameaça contra o indivíduo e contra 
a Pátria livre”146. 

 
 

Estando esta candidatura posta de lado, restava a do Almirante Meireles que era 

também “perigosa e antinacional”147. O candidato do regime, o General Craveiro Lopes, 

teve, na sessão de propaganda em Faro, as presenças de Ulisses Cortês, Ministro da 

Economia148, de Trigo Negreiros, Ministro do Interior, e de Salvador Gomes Vilarinho149. 

No dia 25 de Junho, a cidade de Silves parou para assistir ao grandioso incêndio 

que deflagrou na fábrica de Aldemiro Mira, “em virtude de um foguetão que caiu sobre um 
                                                           
142 Cf. Voz do Sul, n.º 1521, 16 de Junho de 1951, p. 1, «Candidatura à presidência da República».  
143 Ibidem, n.º 1523, 30 de Junho de 1951, p. 1, «Momento político», e n.º 1524, 7 de Julho de 1951, p. 1, «O 
momento político». 
144 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 895/49, UI 2640, José Ventura Duarte,  fl. 18, “Informação Meca”, doc. 
solto da Organização Cívica Nacional, de 20 de Agosto de 1951. 
145 Cf. Eugénio Moutinho, Henrique Galvão ou a dissidência de um Cadete do 28 de Maio (1927-1952), 
Centro de História da Universidade de Lisboa, 2005, p. 129. 
146 Cf. Correio do Sul, n.º 1757, 19 de Julho de 1951, p. 1, «Candidaturas». 
147 Ibidem. 
148 Ibidem, p. 1, «Sessão de propaganda da candidatura do Sr. General Craveiro Lopes». 
149 Cf. O Algarve, n.º 2258, 8 de Julho de 1951, p. 1, Eleição presidencial». 
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monte de aparas”150. Devido ao vento forte que se fazia sentir e ao facto de ali se 

encontrarem vários bidões de gasóleo, o fogo propagou-se rapidamente e com enorme 

violência. A pouca pressão da água e os parcos e velhos recursos dos Bombeiros de Silves 

dificultaram a tarefa, pelo que foram chamados os Bombeiros Voluntários de Portimão. 

Foram estes que conseguiram controlar o fogo e evitar que alastrasse para os escritórios da 

empresa e para a Fábrica Boal151. 

O fim da fábrica de Aldemiro Mira provocou mais uma sangria no operariado 

silvense. Os operários que quiseram continuar a trabalhar para Aldemiro Mira foram 

deslocados para Alhos Vedros, onde o patrão tinha outra unidade fabril. Deste modo, 400 

operários e respectivas famílias deslocaram-se para aquela vila, seguindo o industrial e 

indo alojar-se “em barracas podres e bairros de lata”152. Muitos outros escolheram as 

fábricas de cortiça da Margem Sul do Tejo para começo de uma nova vida. 

No mês seguinte, a 22 de Julho de 1951, Craveiro Lopes, o candidato do regime, foi 

eleito para a Presidência da República. 

Carlos Costa encontrara a organização comunista na província “destroçada” 153 em 

consequência das prisões de 1948 e de 1950. Chegado à província, “em condições 

anormais”154, sem credencial, teve algumas dificuldades em reatar as velhas ligações. A 

sua ligação ao Secretariado era feita por Octávio Pato que se deslocou ao Algarve várias 

vezes155. O novo funcionário dedicou-se a um estudo exaustivo sobre a província e seus 

problemas, de modo a que, no futuro, o PCP pudesse orientar devidamente as lutas de 

massas e para que se pudesse “fazer uma ideia da extraordinária importância desta 

região”156, uma vez que poucas regiões tinham, “como esta, marcado tão profunda e 

                                                           
150 Cf. Voz do Sul, n.º 1523, 30 de Junho de 1951, p. 4, «Um grande incêndio na fábrica de Aldemiro Mira». 
151 Ibidem. 
152 AP de José Rodrigues Vitoriano, Trabalho de José Luís Cabrita, «Lutas sindicais e anti-fascistas», [s.d.], 
fl. 3. 
153 Entrevista a Carlos Campos Rodrigues da Costa. 
154 Ibidem. 
155 Ibidem e Conversando com Octávio Pato, Ob. Cit., p. 10. 
156 Cf. Carlos Costa, Relatório sobre o Algarve, Cadernos de História do PCP 8, Série especial, Edições 
Avante!, 2000, p. 21. 
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constantemente a sua presença na luta antifascista”157. O trabalho de Carlos Costa resultou 

no Relatório sobre o Algarve158. 

Carlos Costa tinha retomado o contacto com Silves, aonde vinha de bicicleta, e 

continuou a coordenar o trabalho clandestino para a luta dos operários corticeiros.  

Apesar da classe corticeira ser muito menos numerosa que outras classes, a sua 

“elevada consciência de classe e política (…), a sua localização, número absoluto de 

operários e suficiente grau de concentração” 159 tornavam-na a classe de vanguarda de toda 

a luta económica e política no Algarve. Segundo Carlos Costa, sem os corticeiros, seria ao 

PCP “quase impossível (sobretudo em Silves) exercer uma eficaz influência”160. 

Em Agosto de 1951, a cidade foi palco de uma “grande concentração de muitas 

centenas de corticeiros de Silves no Sindicato” 161, que protestavam contra o encerramento 

da fábrica de Aldemiro Mira. O incêndio na fábrica fora suspeito, pelo que os operários 

consideravam que este se tinha dado por vontade da entidade patronal. As autoridades e a 

GNR foram chamadas. A concentração de operários “teve de suportar, e suportou, 

valentemente, as ameaças, intimidações e provocações da PIDE”162. Apesar disso, os “500 

operários corticeiros desempregados”163 promoveram um abaixo-assinado, exigindo a 

reabertura da unidade fabril. Em vão!... 

O novo funcionário do PCP indicou as deficiências e os erros cometidos nas 

reivindicações salariais levadas a cabo em Outubro de 1951164, devidos “à pouca ajuda que 

naquele momento o Partido pôde dar à classe”165. A luta dos corticeiros mantivera-se quase 

“só no pé sindical”, o que era “outro tremendo erro”166. A nova orientação indicava que os 

                                                           
157 Idem, Ibidem. 
158 Apesar das insuficiências inerentes a um estudo feito com as limitações da clandestinidade, o Relatório 
sobre o Algarve é o mais completo documento sobre as actividades económicas do Algarve e sobre as classes 
trabalhadoras da época nesta província. Carlos Costa iniciou a sua elaboração em Tavira, continuou a sua 
redacção em Olhão, tendo-a terminado em Agosto de 1952, em Albufeira. Cf. Carlos Costa, Ob. Cit., p. 11. 
159 Idem, Ibidem, p. 129. 
160 Idem, Ibidem. 
161 Idem, Ibidem, p. 144. 
162 Idem, Ibidem. 
163 Cf. Avante!, VI série, n.º 162, Out. 1951, p. 3, «Para a Frente corticeiros». 
164 Ibidem, VI série, n. º 163, Dez, 1951, p. 2, «Corticeiros de Faro reclamam melhores salários». 
165 Cf. Carlos Costa, Ob. Cit., p. 139. 
166 Idem, Ibidem. 
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operários começassem “a voltar-se decisivamente para a luta na empresa”167, coadjuvando-

a com a luta junto do Sindicato. 

Segundo o Banco de Portugal, nesse ano, a situação da indústria corticeira 

melhorara “devido à intensa procura dos mercados estrangeiros”, nomeadamente “as 

recentes compras efectuadas pela Rússia”168 que tinham contribuído para animar a 

indústria e provocado a subida de preços. 

Em Dezembro de 1951, registou-se uma grande agitação nos corticeiros do distrito 

de Faro, que alastrou a todos os centros169. Em Maio de 1952 e Janeiro 1953, houve acções 

reivindicativas dos corticeiros de Silves170, “exigindo a acção do Sindicato na luta por 

aumentos de salários”171. O Sindicato Nacional dos Operários Corticeiros do Distrito de 

Faro elaborou uma exposição ao Ministro das Corporações, pedindo aumento salarial para 

os corticeiros. 

As lutas fizeram-se também sentir noutros sectores. Carlos Costa deu particular 

atenção ao trabalho com os assalariados agrícolas, sector fundamental do campesinato. Os 

salários dos camponeses algarvios eram dos mais baixos do país, e Silves era um dos 

concelhos onde havia maior número absoluto de assalariados, pelo que para aí o PCP 

deveria dirigir esforços172. Carlos Costa apelava também ao “trabalho de mobilização de 

massas em Armação de Pêra”173 para resolução dos problemas e prejuízos da sua 

população e dos pescadores, provocadas pelas frequentes inundações pelo mar, que 

transformavam os inúmeros becos do bairro marítimo em “verdadeiros pântanos”, danosos 

para a saúde pública174. S. Marcos da Serra era outro lugar susceptível “de mobilizar toda a 

população” 175. A localidade não tinha uma estrada por onde pudesse passar uma camioneta 

de carga, havendo um ano que a sua população estava privada de médico e três anos que 

não tinha luz pública. 

                                                           
167 Idem, Ibidem, p. 140. 
168 Cf. ABP, A situação económica da província, Serviço de Estatística e Estudos Económicos, (Relatórios 
das Delegações do B.P.), «Portimão», 2º Trimestre de 1951. 
169 Cf. PCP, 60 anos, Ob. Cit., s.p. «Lutas de Massas (1941-1974)». 
170 Ibidem. 
171 Cf. Carlos Costa, Ob. Cit., p. 144. 
172 Idem, Ibidem, p. 168. 
173 Idem, Ibidem, p. 39. 
174 Idem, Ibidem. 
175 Idem, Ibidem. 
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As eleições para as Juntas de Freguesias, o trabalho nas «Casas do Povo» de 

Alcantarilha, Algoz e Messines e a influência junto dos trabalhadores da construção da 

barragem hidroagrícola de Silves constituíam prioridades para a acção do PCP 176. 

Em Messines, o núcleo de militantes comunistas, formado por Sidónio Nunes 

Pacheco, Fernando Cortes Machado, Francisco Rodrigues Martins, Paulo Nunes Matias e 

José Dionísio Lopes, mantinha-se em actividade e sujeito a vigilância policial177, bem 

como Maria da Glória Ventura, Marina da Luz Cortes e Fernanda Beatriz Carrasqueira 178. 

O núcleo de oposicionistas referenciados alargara-se. Julieta Rodrigues Martins, Elisa das 

Dores Nunes, Fernando Batista, António Pedro Lebre, António da Fonseca Pereira Mateus, 

José da Conceição Neves, Francisco Ambrósio Neto, Silvério de Jesus Martins, o Dr. 

Joaquim Manuel Pinto Romeiro e Sofia Avelino Carrajola, tinham também chamado a 

atenção da Polícia179. Só Teófilo Fontainhas Neto, que até essa data “se julgava ser 

desafecto à actual situação” 180, se tinha afastado da actividade política oposicionista e, 

segundo a PIDE, parecia ter-se convertido ao regime, “declarando que andava por caminho 

errado”181.  

Em Silves o trabalho organizativo consolidara-se, apesar de mais uma vez se ter 

perdido a ligação ao PCP182. Tal acontecera após uma reunião na Fonte dos Louzeiros, 

onde estiveram presentes Carlos Costa, José da Conceição Guia (o Zé da Chica), António 

Jesus Sena e João dos Reis Negrão. O Zé da Chica ficara com a ligação, mas, estando 

muito receoso, afastara-se repentinamente da organização. António Sena foi cumprir o 

serviço militar e João Negrão ficou “desligado”. Este conseguiu, passado tempo, reatar a 

ligação com Carlos Costa que o viu quando passava de bicicleta perto da cidade e o 

                                                           
176 Idem, Ibidem, pp. 40 e 195. 
177 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 1650/49 UI 2650, Maria da Glória Ventura Duarte e Sidónio Nunes 
Pacheco, fls. 16-32. 
178 Ibidem, fl. 23, Relatório Semanal de Março do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 31 de Março 
de 1953. 
179 Ibidem, fl. 31, «Identificação dos nomes», Inf. de 22 Março de 1952, e fls. 32 e 33, Relatório 
Extraordinário de Agosto do Posto de Vigilância da PIDE de Faro, ao Director da PIDE, de 1 de Setembro de 
1951. 
180 Ibidem, fl. 22, Relatório Semanal de Maio do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 12 de Maio de 
1953. 
181 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 1650/49 UI 2650, Maria da Glória Ventura Duarte fl. 22, Relatório 
Semanal de Maio do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 12 de Maio de 1953. 
182 Entrevista a João dos Reis Negrão. 



 441 

reconheceu183. Tiveram “uma grande alegria”184. Reuniram brevemente. Carlos Costa 

contou-lhe as dificuldades que passava e disse-lhe que não tinha dinheiro. João dos Reis 

Negrão informou-o que tinha em seu poder “o dinheiro do Partido”185.  

Na verdade, “em Silves e Lagos, os camaradas tinham guardado todo o dinheiro 

recolhido para o Partido”186.  

Por toda a província a agitação e as reivindicações dos operários corticeiros 

continuaram, tal como no seio dos pescadores e dos operários conserveiros187. Os 

corticeiros resolveram “reduzir a produção como forma de protesto à diminuição do tempo 

de trabalho semanal” 188 que o patronato lhes pretendia impor. As fábricas em Silves só 

trabalhavam 3 dias na semana189. 

A distribuição dos jornais Avante!, O Militante, O Corticeiro e O Camponês e de 

panfletos clandestinos intensificara-se. A vigilância acentuou-se e o Chefe do Posto da 

PIDE de Portimão suspeitava que o automóvel pertencente à firma “Unidos de Silves”, de 

que eram proprietários José Jorge das Dores Batista e Dimas Pargana, estava “a ser 

utilizado na distribuição dos panfletos subversivos”190 que apareciam na cidade. 

Em Junho de 1953, Carlos Costa faltou a uma reunião combinada com João Negrão 

e, oito dias depois, também não apareceu na reunião de recurso191. Passados uns dias, 

Negrão soube que tinha havido prisões em Albufeira. Imaginou o que de facto acontecera. 

Carlos Costa fora preso, a 12 de Junho de 1953, pela GNR de Albufeira192. 

                                                           
183 Ibidem. 
184 Entrevistas a João dos Reis Negrão e a Carlos Campos Rodrigues da Costa. 
185 Entrevista a João dos Reis Negrão. 
186 Entrevista a Carlos Campos Rodrigues da Costa. 
187 Cf. As Lutas Sociais no distrito de Faro 1926-1974, A História de 48 anos de luta do Povo do Algarve, 
DORAL, 2001. 
188 Cf. Avante!, VI Série, n.º 165, Fevereiro de 1952, pp. 1 e 2, «Avante corticeiros» e Avante!, VI série, n.º 
174, Janeiro de 1953, p. 3, «Os corticeiros contra o desemprego». 
189 Ibidem, VI série, n.º 174, Janeiro de 1953, p. 3, «Os corticeiros contra o desemprego». 
190 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 1650/49 UI 2650, Maria da Glória Ventura Duarte, fl. 22, Relatório 
Semanal de Maio do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 12 de Maio de 1953. 
191 Entrevista a João dos Reis Negrão. 
192 Nessa altura e naquela zona tinham-se registado vários roubos e pelo menos um deles teria sido praticado 
por um sujeito fisicamente parecido com Carlos Costa. Isto levou a GNR a averiguar quem ele era. Depois de 
questionada a senhoria, os guardas resolveram ir à casa. Maria Ângela Vidal, a companheira de Carlos Costa, 
não os deixou entrar, pelo que arrombaram a porta e fizeram uma busca à casa procurando as coisas 
roubadas. Verificando que era uma casa do PCP, comunicaram de imediato a descoberta à PIDE que, com a 
colaboração da GNR de várias localidades, decidiu fazer um cerco à vila. No dia seguinte, quando regressava 
a Albufeira, Carlos Costa foi preso. Cf. IAN-TT, PIDE/DGS Proc.º 688/48 SR, NT 2023, Joaquim Farracha. 
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A repressão acentuou-se no Algarve, tendo havido muitas prisões e detenções. As 

autoridades administrativas de Silves deram a conhecer que suspeitavam que António 

Joaquim Jóia se encontrava na situação de refractário às leis militares e também das suas 

actividades de carácter político. Foi passada uma busca à sua residência, onde apenas 

foram encontradas algumas rifas. Este foi ouvido e declarou-se há muito desligado do 

PCP193. Também Joaquim Marques Mateus, natural e residente na Nora (Messines), foi 

acusado de ser contrário à situação política vigente e de ser um “simpatizante com teorias 

vermelhas”194. 

Após a prisão de Carlos Costa, e de modo a retomar a ligação ao PCP, João Negrão 

foi à Cova da Piedade. Falou então com Fernando Simão, que para aí fora residir, e este 

ficou de arranjar a ligação195. 

Em 1954, Isidro da Conceição Paula, “Quim”, foi para o Algarve como funcionário 

do PCP196. O sector do Algarve fora-lhe passado por Blanqui Teixeira, o seu controleiro. 

Isidro Paula tinha em Silves “ligações com um indivíduo de nome Joaquim, que usava o 

pseudónimo de “Bonifácio”, fazendeiro da primeira quinta situada no lado direito da 

estrada à entrada de Silves, quando se vai do lado da ponte”197. Tinha “ainda ligações com 

dois irmãos de profissão corticeira (…) um deles trabalhava na fábrica maior dos ingleses e 

o outro num pequeno fabrico”198. Na verdade, na cidade, a luta era conduzida pelo Comité 

Local do PCP, onde pontuavam os irmãos João dos Reis Negrão, “Zacarias”, e António 

dos Reis Negrão, “Ramalheira”, e Joaquim dos Santos Cabrita (Joaquim Mocho), 

“Bonifácio”199.  

João dos Reis Negrão, responsável pelo Comité Local, arranjou pontos de apoio em 

Silves e nos arredores, no Odelouca e no Enxerim, entre outros. As reuniões sucediam-se 

                                                           
193 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 940- SR, p. 54, Confidencial n.º 82/53 do PV da PIDE de Faro ao Director 
da PIDE, de 25 de Agosto de 1953. 
194 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 1650/49 UI 2650, Maria da Glória Ventura Duarte, fl. 20, Relatório 
Semanal de Dezembro do Posto de Vigilância da PIDE de Faro, ao Director da PIDE, de 15 de Dezembro de 
1953. 
195 Entrevista a João dos Reis Negrão. 
196 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS PC 826/63, 1º Divisão, Vol. 1, NT 5514-17, Isidro da Conceição Paula, «Auto de 
Perguntas», de 12 de Julho de 1963, fl. 12 v.. 
197 Ibidem, fls. 12 e 12 v.. 
198 Ibidem. 
199 Entrevista a João dos Reis Negrão e AP de José António Correia Viola, Entrevista a António dos Reis 
Negrão, Doc. Cit., [Texto policopiado], Silves, 1975. 
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na sua casa ou na de Joaquim Mocho. Américo Pessanha, principal dirigente do MUDJ 

silvense, integrara, entretanto, o Comité Local do PCP200, trazendo à organização 

comunista outros jovens elementos. 

Isidro da Conceição Paula, corticeiro de profissão, manteve-se no Algarve até à 

campanha de Humberto Delgado. O funcionário trazia a imprensa e esta era prontamente 

distribuída. Estavam organizadas células de empresa em todas as fábricas. Continuava a 

recolha de fundos para o PCP, bem como a recolha de assinaturas pela libertação de José 

Vitoriano. As quantias eram entregues ao funcionário e publicadas em O Militante, em 

nome de “José Vitoriano”201. A longa permanência do mesmo funcionário contribuiu para 

o aumento da agitação e da propaganda. Nos campos, a agitação era feita por 6 ou 8 grupos 

que se dividiam. Durante a noite, distribuíam os panfletos nas veredas que conduziam à 

cidade. “O pessoal, que lia de manhã, à noite deitava outra vez nas veredas”202. Os mais 

experientes montavam guarda, tendo combinado previamente um sinal de alarme. Na 

cidade eram necessários cuidados redobrados, pois “os bufos faziam ronda e levantavam-se 

cedo para apanhar os manifestos. Às vezes, havia, na mesma noite, agitação na Amorosa e 

na Fonte dos Louzeiros” 203. As veredas eram os lugares preferidos, sendo certo que no dia 

seguinte, o chefe dos varredores, Alexandre Catraia, “andava a apanhar os papéis”204. 

Na cidade, a pintura de inscrições, a tarefa mais perigosa, era, por isso, de tipo-

relâmpago. Quando não era possível escrever nas paredes, apareciam “frases ofensivas ao 

governo da Nação nas retretes da Câmara Municipal e em outras situadas nas ruas da 

cidade”205. O material para as inscrições era adquirido nas drogarias de outras cidades, 

porque as de Silves eram visitadas frequentemente pela PIDE que interrogava os patrões. 

“Até houve uma altura em que tivemos um moço de confiança na drogaria do Correia, o 

que facilitava as coisas”206. 

                                                           
200 Entrevistas a Américo da Silva Pessanha e a João dos Reis Negrão. 
201 Entrevista a João dos Reis Negrão. 
202 Ibidem. 
203 Ibidem. 
204 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
205 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 121/52 UI 2702, Aquilino Dores Mourinho, fl. 9, Relatório semanal, do 
PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 18 de Agosto de 1954. 
206 Entrevista a João dos Reis Negrão. 
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A cidade era dividida em 4 zonas, ficando cada grupo responsável por uma eficaz 

agitação na parte que lhe cabia. Nos dias marcados para as tarefas de pinchagens ou de 

distribuição de propaganda, avançavam primeiramente os “piquetes para vigiar a chegada 

da PIDE”207. As inscrições eram feitas depois de José Vieira, José Albano e Vicente do 

Carmo, na sua missão de vigilância, passarem para o lado do jardim. Quando estes 

voltavam, viam com espanto as palavras de ordem pintalgadas nas paredes. A rapidez da 

execução das inscrições era tal que os vigilantes pensavam que tinham sido feitas por 

alguém que passara num carro208. 

A par das agitações e da distribuição de propaganda, o PCP promoveu a recolha de 

600 assinaturas, pedindo a libertação dos presos políticos. Estas foram entregues a 

Diamantina Jesus Vicente, mulher de José Vitoriano, que as deveria fazer chegar a Palma 

Carlos209. 

Em Maio de 1954, na Tapada de Cortes, entre Silves e Estômbar (Lagoa), os 

camponeses, que faziam a plantação do arroz, reclamaram contra a jorna de 21$00 e, 

unidos em comissão, conquistaram o aumento do salário210.                

As notícias do assassinato de Catarina Eufémia chegaram a Silves, através de 

manifestos impressos. Na noite escolhida para a sua distribuição, não foi possível fazê-lo, 

uma vez que os piquetes de vigilância informaram que a PIDE estava “em peso” nas ruas 

da cidade. Os militantes tinham, anteriormente, juntado cerca de 120 maços vazios de 

cigarros “Definitivos”. Colocaram o manifesto dentro destes e, no dia seguinte, lançaram 

os maços de cigarros pelas ruas que conduziam às fábricas e ao mercado. Quem os 

apanhava, julgando-os cheios, via surgir com espanto a cara de uma jovem e o manifesto 

do PCP sobre o seu assassinato211. 

O ano de 1955 foi de intensa luta operária em Silves. Em Fevereiro, Março, Abril e 

Maio, os corticeiros pressionaram insistentemente o Sindicato e as entidades patronais, 

tendo-se destacado no movimento reivindicativo a Fábrica do Inglês212.  

                                                           
207 Ibidem. 
208 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
209 Entrevista a João dos Reis Negrão. 
210 Cf. Avante!, VI Série, n.º 189, Julho de 1954, p. 2, «Outras lutas camponesas». 
211 Entrevista a João dos Reis Negrão. 
212 Cf. PCP, 60 anos, Ob. Cit., s.p. «Lutas de Massas (1941-1974)». 
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Nesse ano, Manuel da Silva, funcionário do PCP residente no Algarve nos anos 40, 

voltara à província. Fixou-se por algum tempo em S. Brás de Alportel, tendo um carro do 

PCP ao seu serviço213. Isidro da Conceição Paula, “Quim”, continuava a controlar Silves. 

Em Maio, houve lutas camponesas em Lagos, Silves, Estômbar e Almancil214. 

Em Julho de 1955, os corticeiros de Silves promoveram diversas concentrações 

junto ao Sindicato, exigindo aumento de salário215. “Em virtude dessas concentrações” 216, 

a Direcção do Sindicato conseguiu um acordo de um aumento de 10% com os 

representantes dos industriais217. Alguns industriais, nomeadamente Sebastião Viola, 

“interferiram naquela diligência”218 que não passou despercebida à PIDE. O industrial, que 

“se interessou pelo aumento de salários para os operários corticeiros” 219, e os responsáveis 

pelo Sindicato dos Corticeiros de Silves, José Rafael Cabrita e Manuel Gonçalves Mateus, 

os “que mais tinham trabalhado nas pretensões apresentadas pelos operários”220, foram 

denunciados pelos serviços de vigilância da PIDE de Portimão e de Faro. 

Mas o aumento não tinha satisfeito a classe221. Em Setembro e Outubro a luta 

prosseguiu222 e, em Novembro, os operários corticeiros de Silves voltaram a concentrar-se 

“no Sindicato, para que a Direcção informasse o que havia quanto ao aumento, defendendo 

30% para a classe”223. 

A PIDE vigiava também Carlos de Jesus Nicolau, António Gonçalves Tomé e José 

Saturnino Guerreiro, antigos companheiros de Aquilino Mourinho que continuava fugido. 

Segundo a Polícia, estes estariam ligados às “últimas distribuições de propaganda 

subversiva ultimamente verificadas na província do Algarve”224. 

                                                           
213 Cf. Manuel da Silva, Ob. Cit., pp. 56 e 71. 
214 Cf. PCP, 60 anos, Ob. Cit., s.p. «Lutas de Massas (1941-1974)». 
215 Cf. O Corticeiro, Ano 1, n.º 1, Jul. 1955, p. 1, «Continuemos a luta por aumentos de salários». 
216 Ibidem. 
217 Ibidem. 
218 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SR 5415 UI 2418, Sebastião Ramos Viola, fl. 57, Inf. de 17 de Novembro de 
1955. 
219 Ibidem, fl. 58, Conf. 95/55, Relatório semanal do PV da PIDE de Faro ao Director-Geral da PIDE, de 25 
de Outubro de 1955. 
220 Ibidem. 
221 Cf. O Corticeiro, Ano 1, n.º 3, Nov. 1955, p. 1, «10% não chegam!». 
222 Cf. PCP, 60 anos, Ob. Cit., s.p. «Lutas de Massas (1941-1974)». 
223 Cf. O Corticeiro, Ano 1, n.º 3, Nov. 1955, p. 1, «Silves». 
224 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 121/52 UI 2702, fl. 4, Relatório do PV da PIDE de Faro ao Director da 
PIDE, de 14 de Setembro de 1955. 
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Os operários corticeiros e os camponeses silvenses seguiam, assim, a palavra de 

ordem do PCP, formando eficazes comissões de unidade, que lideraram e conduziram estas 

reivindicações225. 

O ano de 1956 trouxe mudanças significativas a nível internacional, que tiveram 

eco quase imediato no PCP226. Mas as reivindicações salariais e as concentrações de 

operários corticeiros junto do Sindicato continuaram227. 

Maria das Dores Goes, professora colocada nesse ano na Escola Comercial de 

Silves, deixou a sua impressão de como era a cidade e a vida das suas gentes em 1956: 

 
 “As fábricas fechadas e abandonadas, em começo de degradação, davam um triste aspecto 
(…). O comércio que até aí prosperara e se mantivera consentâneo com o nível de vida da 
cidade, agora com a diminuição da população trabalhadora, a saída de alguns industriais, e 
a baixa do poder de compra dos que ficaram no desemprego ou no emprego precário, 
estagnou e empobreceu”228. 
 
A PIDE prosseguia a vigilância sobre a cidade. Os nomes dos informadores locais 

(bufos) foram ditos em segredo à jovem professora à sua chegada à cidade. “Mas havia 

agentes, alguns da própria terra que faziam por lá a sua ronda e que também já eram 

conhecidos, como o gravatista que aparecia nos cafés”229. A Polícia identificava os 

silvenses que não mereciam “confiança alguma”, os “avançados em matéria política”, os 

                                                           
225 Cf. O Corticeiro, Ano 1, n.º 3, Nov. 1955, p. 1, «Importância das Comissões de unidade». 
226 O XX Congresso do PCUS, realizado entre 14 e 26 de Fevereiro de 1956 em Moscovo, é visto como o 
marco histórico a partir do qual se tornaram visíveis as divergências entre os comunistas no seio do 
Movimento Comunista Internacional. O facto da maior importância no Congresso foi a crítica feita por Nikita 
Kruschtchov a Estaline. Foi também apresentada uma nova concepção política baseada na «coexistência 
pacífica» entre sistemas políticos e económicos diferentes e na possibilidade de «transição pacífica para o 
socialismo». Este “terramoto” político que abalou o mundo comunista e não comunista, nomeadamente a 
crítica ao «estalinismo» feita pelo próprio PCUS, obrigou os partidos comunistas a redefinirem as suas 
estratégias. Nesse sentido, um documento do Comité Central, de Outubro de 1956, procurou alinhar as 
posições do PCP com as novas teses do XX Congresso do PCUS. Nele, era feita uma análise da situação 
política e económica do país, para apresentar as perspectivas políticas para o PCP, nomeadamente, a 
«possibilidade de uma solução pacífica» para Portugal. Este documento está reproduzido integralmente em 
Ramiro da Costa, «O XX Congresso do PCUS e o PCP», in Estudos Sobre o Comunismo, Ob. Cit., n.º 3-4, 
Maio/Dezembro, 1984, pp. 29-53. 
227 Cf. Avante!, VI Série, n.º 215, 2ª quinzena de Junho de 1956, p. 2, «Prossegue a luta dos corticeiros», e n.º 
218, 1ª quinzena de Agosto de 1956, p. 2, «Prossegue a luta por aumento de salários», e PCP, 60 anos, Ob. 
Cit., s.p. «Lutas de Massas (1941-1974)». 
228 Cf. Maria das Dores Jorge de Goes, Ob. Cit., p. 18. 
229 Idem, Ibidem, p. 19. 



 447 

que não tinham “dúvidas em dar o seu apoio a toda a espécie de política subversiva” 230 e 

outros referenciados pela Polícia desde o 18 de Janeiro de 1934, nomeadamente Eduardo 

Joaquim, conhecido por “Eduardo Nosso Senhor”, João dos Reis Areias, Augusto dos 

Santos Passarinho, Manuel Miguel Peres e muitos outros corticeiros já idos para a Margem 

Sul do Tejo231.  

A Polícia não conseguiu evitar, porém, as acções que decorreram pela libertação de 

Álvaro Cunhal em Lagos, Portimão, Ferragudo, Mexilhoeira, Loulé, Silves e Olhão, nem a 

agitação dos corticeiros silvenses em Março de 1956232, nem as comemorações no dia 1º de 

Maio233. 

O ano de 1957 iniciou-se com contestação operária234. Do Algarve, para participar 

no V Congresso do PCP235, realizado em Setembro de 1957, foram Isidro da Conceição 

Paula, “Quim”, e Manuel Silva Lagos, “Vítor”236, de Faro237. As ligações com o Algarve 

                                                           
230 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 940- SR, pp. 25-27, Confidencial n.º 537/56 do PV da PIDE de Faro ao 
Director da PIDE, de 10 de Agosto de 1956. 
231 Ibidem. 
232 Cf. PCP, 60 anos, Ob. Cit., s.p. «Lutas de Massas (1941-1974)». 
233 Entrevista a João dos Reis Negrão. 
234 Cf. PCP, 60 anos, Ob. Cit., s.p. «Lutas de Massas (1941-1974)». 
235 O Congresso realizou-se de 8 a 15 de Setembro de 1957, em S. João do Estoril, na Casa dos Quatro 
Cedros. Com mais de meia centena de delegados, o grupo profissional mais representado era o dos 
corticeiros. O documento mais importante do V Congresso foi o Informe Político apresentado por Júlio 
Fogaça, A Unidade das Forças Anti-Salazaristas Factor Decisivo para a Libertação Nacional. A primeira 
parte do documento dizia respeito à análise internacional, sintonizando os pontos de vista do PCP com as 
concepções do XX Congresso do PCUS, nomeadamente: a aprovação da linha política – «transição pacífica 
para o socialismo» – e o apoio à criação de uma oposição unitária a Salazar em futuros actos eleitorais 
(1958). Foram saudadas as intervenções soviéticas em Berlim (1953), na Polónia e na Hungria (1956), foi 
feita a adesão à linha da «coexistência pacífica» e dado apoio aos princípios da Conferência da Bandung 
(1955). O Congresso afirmou a «Unidade do Movimento Operário Internacional», registando nas suas teses o 
impacto do XX Congresso do PCUS: «Coexistência Pacífica», «Vias para o Socialismo» e o «Culto da 
Personalidade», referindo-se a Estaline, mas apenas nos últimos anos da sua vida. O PCP repudiou a política 
de Tito, de acordo com novas as orientações do PCUS. Apoiou ainda as condenações, em 1957, de 
Malenkov, Molotov e Kaganovich. Sobre o problema colonial, o Informe apoiou a luta pela independência 
dos povos coloniais, o que foi um dos aspectos mais relevantes deste Congresso e marcou, na oposição à 
ditadura, a primeira declaração formal sobre o problema. O V Congresso continuou, na sua globalidade, a 
«política de unidade das forças antifascistas». Por este e outros factos, os críticos que provocaram a cisão em 
1963-64 definiram este Congresso como o da «degeneração», pois, segundo eles, o PCP estava muito longe 
dos ideais marxistas-leninistas e quase parecia transformar-se numa organização de tipo social-democrata 
reformista e não revolucionária.  
236 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PC 826/63, 1º Divisão, Vol. 1, NT 5514-17, fl. 12, «Auto de Perguntas»  a Isidro 
da Conceição Paula, de 12 de Julho de 1963.. 
237 Noutro documento, o pseudónimo de Manuel Silva Lagos é referido por “Joaquim”. Cf. IAN-TT, 
PIDE/DGS, P. Ind. 479/GT NT 1413, Isidro da Conceição Paula, fl. 67, dos Autos de Manuel Silva Lagos, de 
26 de Novembro de 1958. 
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eram então seguras, pelo que, após o Congresso, Jaime Serra e Dias Lourenço partiram 

“calmamente” 238 de Olhão, por via marítima, para o estrangeiro numa missão definida no 

Congresso. 

A comemoração do 5 de Outubro nesse ano originou na cidade uma “luta 

política”239 e nela, mais uma vez, se destacaram os operários da Fábrica do Inglês. Para a 

comemoração do 47º aniversário da República, Mateus da Silva Gregório e Manuel 

Campos Lima promoveram um jantar em Portimão, no qual esteve presente Julião 

Quintinha. Fizeram ainda uma romagem ao túmulo de Manuel Teixeira Gomes240. 

O novo ano que se aproximava iria trazer um novo élan à luta dos operários e uma 

agitada campanha eleitoral para a Presidência da República. 

                                                           
238 Cf. Jaime Serra, Eles têm o direito de saber, Páginas da luta clandestina, Edições Avante!, Colecção 
Resistência, Lisboa, 1997, p. 105. 
239 Cf. PCP, 60 anos, Ob. Cit., s.p. «Lutas de Massas (1941-1974)». 
240 Exposição do PCP “80 anos a fazer História, a construir futuro”, Portimão, Março de 2001, «Fotografia 
de 5 de Outubro de 1957». 
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2.1 - João dos Reis Negrão 

 
 

João dos Reis Negrão, filho de José dos Reis Negrão e de Isabel de Silva, nasceu 

em Silves, a 5 de Junho de 1922. Iniciou a instrução primária, mas antes de completar 10 

anos foi trabalhar para a Fábrica do Inglês. 

Desde muito novo, nessa fábrica, destacou-se na recolha de fundos para auxiliar os 

inúmeros operários tuberculosos. No início da década de 40, recebeu as influências 

comunistas de Manuel Peres, de António Negrão, seu irmão, e de Joaquim do Nascimento 

Ventura. Começou a contribuir para os fundos do PCP e a participar em diversas acções de 

agitação. Aprendeu a ler com o Avante! e, por isso, não sabe “ler letra de pena, só letra de 

forma”241. 

Certa noite, ele e seu irmão escreveram “com carimbos de cortiça”, nas paredes da 

cidade, a palavra de ordem: “Libertação dos presos do Tarrafal!”. A meio da manhã 

seguinte, souberam que José Vitoriano tinha sido preso nessa madrugada. João viu que 

tinha o punho da camisa e o pulso com tinta, pelo que se apressou a lavar-se242.  

Foi a partir das prisões de 1948 que João Negrão se envolveu plenamente na 

militância. Foi um dos promotores do arrendamento de fruta e de hortas para financiar o 

PCP, bem como dos peditórios para a comissão de auxílio aos presos políticos silvenses243. 

Tendo Aquilino Mourinho e Manuel Miguel Peres fugido de Silves, João dos Reis 

Negrão continuou a fazer a recolha de fundos, enquanto aguardava ligações. Foi 

estabelecido o contacto com Carlos Costa, que, por vicissitudes diversas, se voltou a 

perder. 

Restabelecida casualmente a ligação, João Negrão e Carlos Costa reuniram-se 

brevemente. Como o funcionário lhe disse que passava por grandes dificuldades, João 

Negrão informou-o que “tinha guardado o dinheiro angariado para o Partido”244. Ofereceu 

a Carlos Costa a sua aliança de casamento, o que este recusou. Combinaram, então, um 

                                                           
241 Entrevista a João dos Reis Negrão. 
242 Ibidem. 
243 AP de José António Correia Viola, Entrevista a Manuel Miguel Peres, Doc. Cit., [Texto policopiado], 
Silves, 1975. 
244 Entrevista a João dos Reis Negrão. 
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encontro no fim-de-semana seguinte245. Só depois é que João Negrão se lembrou que o 

encontro marcado calhava no dia do baptizado do seu filho. João Negrão não esteve 

presente no baptizado para ir ao encontro de Carlos Costa, “entregar-lhe os 600 ou 700 

escudos”246.  

Depois da prisão desse funcionário, João Negrão providenciou arranjar, de novo, a 

ligação com o PCP, pelo que foi à Cova da Piedade falar com Fernando Simão. A ligação 

ao novo funcionário, Isidro Paula, foi-lhe trazida por um camarada de Portimão247. 

João Negrão ficou à frente da organização local. Nos anos 50, devido aos cuidados 

conspirativos, mudou “de rua e de casa onze vezes para os camaradas lá dormirem”248 e 

arranjou vários pontos de apoio pelo concelho. “Enfim, tudo estava organizado para 

receber os camaradas do Partido que vinham de fora”249. João Negrão reorganizou as 

células de empresa em todas às fábricas e distribuía a imprensa trazida pelo funcionário. 

Assim, as palavras de ordem continuavam a chegar às fábricas e ao operariado. 

Nos anos 50, o movimento sindical fazia-se sentir insistentemente sobretudo no 

campo das reivindicações salariais. Em Fevereiro de 1955, devido a um apelo de greve dos 

corticeiros, que se iniciara na Cova da Piedade, a PIDE foi ao Sindicato e depois à Fábrica 

do Inglês cujos operários tinham aderido à greve. A Polícia quis saber quem tinha faltado 

ao trabalho nessa fábrica para identificar os grevistas. Na farmácia Duarte, Manuel 

Gonçalves Mateus, o secretário do Sindicato, encontrou João Negrão e disse-lhe para fugir 

porque a PIDE o vinha prender. Vendo que não podia ir para a fábrica, pois já eram 13 

horas e o turno da tarde já começara, Negrão arranjou um estratagema para fugir à prisão 

certa. Fingindo-se cambaleante, foi ao encontro da filha do Regedor Eduardo Benedito, 

fazendo-se muito doente e dizendo-lhe que tinha vomitado sangue. Quando a PIDE o quis 

prender, Eduardo Benedito confirmou que João Negrão não tinha comparecido ao trabalho, 

não por estar em greve, mas por estar gravemente doente como lhe testemunhara a sua 

filha250. 

                                                           
245 Entrevistas a João dos Reis Negrão e a Carlos Costa. 
246 Entrevista a João dos Reis Negrão. 
247 Entrevistas a Joaquim do Nascimento Ventura e a João dos Reis Negrão. 
248 Entrevista a João dos Reis Negrão. 
249 Ibidem. 
250 Ibidem. 
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E a luta dos corticeiros silvenses continuou nos meses seguintes251. 

João Negrão urdia muitos disfarces. Entre eles, o de sair de casa preparado para a 

pesca, com uma lata, levando pandulho, atravessando o rio com a água pela cintura para se 

reunir com o Comité Local ou com o seu controleiro. 

Liderando sempre a luta sindical silvense nos anos 50, destacou-se nas 

reivindicações dos primeiros meses de 1958252. 

Sentia-se, no entanto, muito vigiado e “achava que pouco podia fazer”253. Estava na 

verdade “há muito referenciado” pela PIDE “por suspeita de actividades políticas e ainda 

por ser sempre um dos cabecilhas e instigador das reclamações”254 que tinham surgido. 

Eduardo Benedito, o Regedor, avisara-o: “Não podes dar um passo, estás vigiado dia e 

noite”255. 

Segundo confessa, por esse motivo foi-se desligando gradualmente da actividade 

política, ficando Júlio Verne dos Reis com a responsabilidade das tarefas partidárias. Por 

terem aparecido panfletos em Silves, no dia 5 de Outubro de 1962256, foram buscá-lo a 

casa e levaram-no para o posto da GNR. Revistaram-lhe a casa mas não encontraram nada. 

Ficou detido nesse dia com outros corticeiros. 

Em 1970, foi para Angola, donde regressou depois do 25 de Abril de 1974, ligando-

se de novo ao PCP. João dos Reis Negrão vive, desde então, em Silves. 

                                                           
251 Cf. PCP, 60 anos, Ob. Cit., s.p. «Lutas de Massas (1941-1974)». 
252 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 940 SR, Confidencial n.º 15/58 do PV da PIDE de Faro ao Director da 
PIDE, pp. 21 e 22, de 26 de Fevereiro de 1958. 
253 Entrevista a João dos Reis Negrão. 
254 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 940 SR, Confidencial n.º 15/58 do PV da PIDE de Faro ao Director da 
PIDE, pp. 21 e 22, de 26 de Fevereiro de 1958. 
255 Entrevista a João dos Reis Negrão. 
256 A 5 de Outubro de 1962 foram detidos, em Silves, Adelino Bento Norte (Adelino Canouras), João 
Negrão, Jaime Silvestre Quintas Santiago (Jaime Roxo), Joaquim dos Santos Cabrita (Joaquim Mocho), João 
S. Pedro, sendo libertados ao final do dia. José Luís Cabrita foi também chamado ao posto da GNR. 
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2.2 - Sidónio Nunes Pacheco  

 
 

Sidónio Nunes Pacheco, filho de Serafim António Pacheco e de Felicidade da Silva 

Nunes, nasceu em São Bartolomeu de Messines, a 14 de Janeiro de 1918. Seu pai, um 

proprietário e conselheiro agrícola, pusera-lhe o nome em honra de Sidónio Pais. Fez a 

instrução primária em Messines e chegou, por algum tempo, a frequentar o Liceu de Faro. 

Aos 20 anos, quando era contínuo da Direcção Hidráulica do Guadiana em Faro, já estava 

ligado ao PCP257.  

Em 1946, com Manuel Rodrigues Pereira, então residente e trabalhador em 

Messines, e Armindo Branco, formou o Comité Local desta localidade258, sob o controle 

directo de João Sequeira dos Santos259. Era, na altura, o proprietário do edifício do “Café 

Popular”, que explorava. 

Consorciou-se com Maria da Glória Ventura Duarte em Dezembro de 1947, ficando 

o casal a residir em Messines. Enquanto a sua mulher se destacou na organização feminina 

do MUD e no MUDJ, Sidónio Pacheco desenvolveu a sua actividade no núcleo do PCP em 

Messines na campanha de Norton de Matos e nos anos 50260.  

A PIDE vigiava atentamente a actividade do casal. Segundo a Polícia, era certo que 

a mulher ajudava Sidónio no que podia. “(…) tratando-se de uma família que desde os seus 

antepassados tem vindo exercendo actividades subversivas, isto tem os levados a ligarem-

se, por casamento, a indivíduos de igual calibre”261.  

Em consequência da manifestação ocorrida nas exéquias de Teixeira Gomes, 

Sidónio foi preso em Messines e conduzido para Faro, seguindo para Caxias262, acusado de 

pertencer ao PCP e de agitar “as classes trabalhadoras”263. Confessou-se desligado da 

                                                           
257 Cf. IAN-TT, AMI, Maço 496, 1938, Livro de Serviço de Informações da Legião Portuguesa, Proc. 
1566/10, Ofício de 26 de Dezembro de 1938. 
258 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. 
259 Ibidem. 
260 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. SC PC 309/50 UI 5050, Salvador Pereira Amália. 
261 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS,  SC SR 1650/49 UI 2650, Sidónio Nunes Pacheco, fls. 44 e 45, Relatório 313/49 
de 17 de Agosto de 1949. 
262 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC PC 309/50 UI 5050, Salvador Pereira Amália. 
263 Ibidem. 



 453 

actividade no PCP264, sendo libertado a 31 de Março de 1951, com termo de identidade e 

residência265. 

No início de 1953, Maria da Glória Ventura Duarte, já com um filho, passou uma 

larga temporada em Silves, na casa de seu pai266. Sidónio esteve ausente nesse período, não 

sendo conhecido o seu paradeiro. 

Em meados de 1954, Sidónio e sua mulher fixaram residência nas Caldas da 

Rainha, facto que foi imediatamente comunicado ao Director da PIDE267. Tinha arranjado 

emprego como caixeiro-viajante numa empresa de vidros da Marinha Grande, onde ficou 

até 1957, ano em que fixou residência, por um ano, na Cova da Piedade, mantendo-se 

ligado ao PCP268. 

Num relatório datado de 1958, a PIDE apresentou os motivos da ausência de 

Sidónio, anos antes, de Messines: 

 
“Sidónio Nunes Pacheco, elemento largamente referenciado nesta polícia, instalou-se numa 
casa isolada, no meio do campo, próximo de uns lugarejos conhecidos por Adernal e 
Pardieiro, freguesia de Santa Clara a Velha, dizendo ao dono da casa, Manuel Cabrita, 
homem simples e analfabeto, com quem é ainda aparentado, que ninguém devia saber que 
ele ali estava, pois corria o risco de ser preso por motivos políticos. O Sidónio conservou-
se na aludida casa cerca de um ano, a qual abandonou por imposição do seu parente, ao 
saber que o mesmo tinha ideias subversivas. Esta atitude do Sidónio e a situação da casa 
absolutamente inacessível e fora de qualquer vigilância por parte das autoridades, leva a 
crer tratar-se de uma casa do «Partido», por este montada naquele local”269. 

 
 

As suas visitas e estadias em Messines estiveram sob vigilância, sabendo a Polícia 

que, quando aí vinha, se encontrava com Fernando Cortes Machado, Francisco Rodrigues 

Martins, Paulo Nunes Matias, Justino das Neves Mascarenhas, José Dionísio Lopes, José 

Ventura Duarte e Mateus da Silva Gregório, estes dois últimos seus cunhados, todos eles 

sujeitos a vigilância policial270.  

                                                           
264 Ibidem, fls. 82 e 83, «Auto de Perguntas» a Sidónio Nunes Pacheco, de 17 de Janeiro de 1951. 
265 Ibidem, fl. 214, «Termo de identidade e residência» de Sidónio Nunes Pacheco, de 31 de Março de 1951. 
266 Entrevista a Maria Regina Duarte Gregório Serrano. 
267 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 1650/49 UI 2650, fl. 14, Relatório de Janeiro do PV da PIDE de Faro ao 
Director da PIDE, de (ilegível) de Janeiro de 1956. 
268 Entrevista a Primavera de Oliveira Lourenço Nunes Pacheco. 
269 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 1650/49 UI 2650, Sidónio Nunes Pacheco, fl. 12, Relatório de Setembro 
do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 5 de Julho de 1958. 
270 Ibidem. 
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Nos anos 60, a PIDE continuava a informar sobre a presença, “com carácter 

temporário”, de Sidónio em Messines, pois “durante a sua permanência tinha mantido 

contactos com os mais destacados elementos oposicionistas locais”271. 

De 1959 a 1961, Sidónio morou na Amadora, onde continuou a mesma actividade 

profissional, e a PIDE seguiu-lhe o rasto272. Nesse mesmo ano, regressou às Caldas da 

Rainha, onde permaneceu até 1965 e manteve os contactos com oposicionistas. Aí a sua 

actividade política também não passou despercebida à Polícia política273, pelo que passou a 

integrar uma lista de opositores dessa cidade.  

Sidónio regressou em 1965 a Lisboa. A prolongada doença nervosa e a morte de 

sua mulher, ficando com um filho a cargo, moderaram a sua actividade política. Voltou a 

casar-se com Primavera de Oliveira Lourenço Nunes Pacheco, de quem teve uma filha. 

Em 1973, Sidónio teve a sua casa assaltada pela PIDE274. Estando ausente, a Polícia 

interrogou insistentemente a sua mulher e fez uma busca. Relativamente a um Avante! 

encontrado, Primavera Lourenço disse que o encontrara na caixa do correio. A PIDE 

apreendeu inúmeros livros da sua biblioteca. 

Sidónio Pacheco “viveu activamente e com alegria militante o 25 de Abril” 275, até a 

saúde lhe faltar. Depois foi ficando amargo e triste, “mas não com a política, e sim com a 

vida”276. 

Faleceu em Lisboa a 19 de Abril de 1992, vítima de Alzheimer e de diabetes. 

                                                           
271 Ibidem, fl. 7, Relatório Extraordinário de Julho do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 24 de 
Julho de 1961. 
272 Ibidem, Conf. n.º 90/71 do PV da PIDE de Portimão à Direcção-Geral de Segurança, de 8 de Maio de 
1971. 
273 Ibidem, fl. 2, Inf. da PIDE, de 22 de Abril de 1963 e fl. 3, Inf. ao Comandante de Secção da Polícia de 
Segurança Pública das Caldas da Rainha, de 25 de Março de 1963. 
274 Entrevista a Primavera de Oliveira Lourenço Nunes Pacheco. 
275 Entrevista a José João Duarte Pacheco. 
276 Ibidem. 



 455 

2.3 - O MUD Juvenil renovado: os Movimentos pela Paz 

 
 

O MUDJ sofrera modificações na sua base de apoio juvenil. A cerrada repressão e 

as prisões afastaram muitos dos seus simpatizantes das actividades e dos encontros. 

Ficaram os mais determinados, aqueles que estavam ligados ou se ligariam ao PCP ao 

longo da década de 50. 

Após uma desmobilização evidente nas hostes do movimento juvenil depois da 

campanha de Norton de Matos, Salvador Amália apresentou-se como delegado do MUDJ 

no Algarve. Reuniu com Raul Veríssimo, João de Brito Vargas, Manuel Madeira e 

Epifânio Soares Correia, “depois de os ter elucidado que o movimento era legal”277, 

procurando saber “quais as possibilidades da reorganização do movimento”278 nessa 

província.  

A Paz foi o tema central das lutas juvenis dos anos 50. A constituição do 

“Movimento para a Defesa da Paz”279 e a condenação da bomba atómica levou à 

organização de Comissões Regionais e Distritais do movimento, nomeadamente no Sul280. 

José Tengarrinha mantinha contactos com António Sena, José Jesus Simões, Francisco 

Mourinho, João da Silva Martins e outros jovens de Silves, reunindo várias vezes no Cerro 

de S. Miguel281. “Falávamos da situação do país, ficávamos com a propaganda para 

distribuir e combinávamos pintar as paredes”282. Nas suas visitas a Silves, Margarida 

Tengarrinha, irmã de José Tengarrinha e aluna de Samora Barros, também mantinha 

contactos com o MUDJ local. Outras vezes eram os jovens silvenses que se deslocavam ao 

seu encontro em reuniões em Portimão, na Praia da Rocha e em Alvor283. 

Assim, as actividades promovidas em defesa da Paz tiveram eco na região com uma 

expressão considerável. A recolha de assinaturas fez-se em todo o lado. À PIDE não 

                                                           
277Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PC 142/51, NT  5059, fl. 48, Manuel Rodrigues Madeira, «Auto de Perguntas» a 
Manuel Rodrigues Madeira, 19 de Maio de 1951. 
278 Ibidem. 
279 A Comissão Central do “Movimento para a Defesa da Paz” era constituída por reputados oposicionistas e 
intelectuais. Dela fazia parte o olhanense João Augusto Filipe Gonçalves Saias. 
280 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SR 6361, NT 2424, João Augusto Filipe Gonçalves Saias, Relatório de 16 de 
Outubro de 1950. 
281 Entrevistas a Francisco José Rocha Mourinho e a João da Silva Martins. 
282 Entrevista a Francisco José Rocha Mourinho. 
283 Entrevistas a Américo da Silva Pessanha e a José Saturnino Guerreiro. 
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passaram despercebidas estas actividades. Acusavam de comunistas os promotores dos 

abaixo-assinados e aconselhavam os incautos para os verdadeiros propósitos dessas 

actividades. 

 
“Em virtude da expansão que a campanha «para a Paz» está atingindo e, ainda porque 
muitos indivíduos ao assinar as referidas listas poderão fazê-lo de boa-fé, parece ser de 
toda a conveniência que sobre o assunto e pela imprensa ou outros meios, o público seja 
informado das verdadeiras intenções dos promotores do citado movimento «para a 
Paz»”284. 
 
O núcleo do MUDJ de Olhão, mais uma vez, liderava a acção na província. 

Prosseguiram na organização de encontros campestres e de passeios pela província, 

nomeadamente em Messines285, onde Manuel Madeira tinha contactos privilegiados. Este, 

Joaquim Farracha e sua família, António Ramos Rosa e Joaquim Carlos Silvestre 

destacaram-se como os elementos mais activos. Raul Veríssimo mantinha-se ligado ao 

núcleo de jovens mudistas, coordenando várias actividades. Uma das vezes que Veríssimo 

foi a Silves, João da Silva Martins foi recebê-lo à estação. Ficara combinado que Raul 

Veríssimo viria com o Diário de Notícias debaixo do braço e perguntaria onde ficava o 

Castelo286. Nos dias seguintes, nas paredes da cidade, as palavras de ordem “Contra a 

«NATO» e pela «Paz»” apareceram pintadas com óleo queimado e carvão e com carimbos 

de cortiça287.  

O MUDJ teve em 1950 uma intervenção e actividade primordial nas exéquias de 

Teixeira Gomes, como vimos atrás. Na província, as inúmeras prisões e as perseguições 

realizadas depois de 18 de Outubro de 1950 tinham tido como consequência imediata o 

desaparecimento dos funcionários residentes no Algarve, Salvador Amália e Júlio Paour, e 

posteriormente a fuga de Raul Veríssimo e o corte de ligações com o PCP e com o MUDJ. 

A ligação ao PCP e ao MUDJ só foi restabelecida em meados de 1951 por Octávio Pato, 

“Melo”, ajudado por Américo Leal288, que controlava o Montijo e a Margem Sul e que 

                                                           
284 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SR 6361, NT 2424, João Augusto Filipe Gonçalves Saias, Relatório de 16 de 
Outubro de 1950. 
285 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SR 688/48, NT 2023, Joaquim Farracha, Relatório Extraordinário do PV da 
PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 28 de Março de 1950. 
286 Entrevista a João da Silva Martins. 
287 Ibidem. 
288 Cf. Conversando com Octávio Pato, Ob. Cit., p. 10. 
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tinha ligações com operários corticeiros silvenses aí radicados289. O novo funcionário 

destacado para o Algarve, Carlos Costa, com larga experiência na organização juvenil, 

procedeu “à recuperação paciente das organizações do Partido que haviam ficado 

desmanteladas ou desligadas durante alguns meses em consequência de uma única traição 

[a de Mário Mesquita], que por sua vez deu origem a muitas prisões e outras traições”290. 

A 17 de Abril de 1951, na noite em que a rádio deu a conhecer ao país que 

Carmona agonizava, apareceram nas estradas de S. Brás de Alportel e de Loulé “dísticos 

subversivos”: “O Povo luta pela Paz, Eleições Livres e Abaixo a Guerra” 291. O Chefe do 

Posto da PIDE de Faro prontamente providenciou no sentido “do seu total 

desaparecimento”292. A Polícia desconfiava dos elementos do MUDJ de Faro e Olhão, que 

tinham “desenvolvido grande actividade” 293 nesses últimos tempos. João de Brito Vargas 

destacava-se no núcleo farense e o sénior Joaquim Farracha tinha grande influência no 

olhanense. 

No MUDJ silvense, Joaquim do Nascimento Ventura continuava a ter um papel 

primordial. Foi detido a 27 de Abril de 1951, em Silves294. “A prisão deveu-se a umas 

pinchagens com palavras de ordem de Paz e Liberdade”295. Tinha em sua posse “um 

exemplar de Manifesto aos Povos do Mundo Inteiro no 2º Congresso Mundial dos 

Partidários da Paz” e, além disso, “em sua casa, certa quantidade de papel de ofício com a 

designação de MUDJ, o livro A Juventude em luta pelo seu futuro, um livro da Campanha 

de Norton de Matos (…), e ainda seis folhas de poemas alusivos ao comunismo”296.  

Além de Joaquim do Nascimento Ventura, a Polícia prendeu José Francisco 

Sequeira e Joaquim Sequeira297, dois rapazes que nada tinham a ver com o assunto. Estes 

                                                           
289 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS PC 826/63, 1º Divisão, Vol. 1, NT 5514-17, Isidro da Conceição Paula, fl. 8. 
290 Cf. Conversando com Octávio Pato, Ob. Cit., p. 10. 
291 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SR 262/49, João dos Santos Baleizão, Conf. 23/51, Relatório de Abril, do PV da 
PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 25 de Abril de 1951. 
292 Ibidem. 
293Ibidem. 
294 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC PC 64/51 UI 5055, Joaquim do Nascimento Ventura, fl. 2, Of.º do PV da 
PIDE de Portimão ao Director da PIDE, de 27 de Abril de 1951. 
295 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
296 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC PC 64/51 UI 5055, Joaquim do Nascimento Ventura, fl. 2, Of.º do PV da 
PIDE de Portimão ao Director da PIDE, de 27 de Abril de 1951. 
297 Os jovens tinham cerca de 16 anos. Eram ambos operários corticeiros na Fábrica de Joaquim António da 
Silva (Joaquim de Lisboa) 
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foram inaugurar o novo posto da Polícia de Portimão, acabando detidos nos calabouços da 

GNR na cidade, onde foram bastante maltratados. O primeiro foi várias vezes espancado e 

o agente Messias queimou ao outro as orelhas com pontas de cigarro. Foram postos em 

liberdade dois dias depois298. 

Relativamente ao manifesto de que era portador, Joaquim do Nascimento Ventura 

disse “que foi por ele achado no chão, quando entrava para a fábrica”299e que o papel 

timbrado do MUDJ já o tinha havia “bastante tempo em sua casa”300. Declarou-se afastado 

do PCP depois da sua prisão em 1948. Esteve, no entanto, “13 dias e 13 noites de pé e em 

greve da fome”301.  

Joaquim do Nascimento Ventura foi restituído à liberdade com termo de identidade 

e residência, no dia 15 de Maio de 1951302, mas rapidamente voltou à actividade política, 

organizando tarefas de agitação entre a juventude. 

O MUDJ silvense apoiou a candidatura oposicionista do Dr. Ruy Luís Gomes à 

Presidência da República303, mas o comício distrital de apoio a esta candidatura, previsto 

para dia 9 de Julho no Cine-Teatro em Faro, acabou por não se realizar304.  

José Carlos Gonçalves Oliveira, irmão mais novo de Joaquim do Nascimento 

Ventura, e José Baía foram presos a 1 de Junho de 1951 em Silves305. Joaquim do 

Nascimento Ventura, João dos Reis Negrão e Aldemiro Jorge Gregório tinham organizado 

uma acção de propaganda do MUDJ “com umas pinturas altas nas paredes da cidade, «Paz 

e Liberdade»”306. José Carlos Oliveira fazia parte de um dos grupos que levara a cabo a 

acção e “a tinta escorrera-lhe pelos braços”307. Os jovens foram levados directamente para 

o Aljube. Acabaram por ser soltos em inícios de Outubro, sem culpa formada308. 

                                                           
298 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
299 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC PC 64/51 UI 5055, Joaquim do Nascimento Ventura, fl. 11, «Auto de 
Perguntas» a Joaquim do Nascimento Ventura, 28 de Abril de 1951. 
300 Ibidem. 
301 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
302 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC PC 64/51 UI 5055, Joaquim do Nascimento Ventura, fl. 31, «Termo de 
identidade e residência», de Joaquim do Nascimento Ventura, de 15 de Maio de 1951. 
303 Entrevista a João da Silva Martins. 
304 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 118/52, fl. 102, «Auto de Perguntas» a Joaquim Farracha, de 20 de 
Fevereiro de 1952. 
305 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
306 Ibidem. 
307 Ibidem. 
308 Ibidem. 
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Quando a 17 de Julho de 1951 o Conselho de Estado declarou que Ruy Luís Gomes 

era inelegível, o MUD Juvenil protestou e apelou à abstenção. Mas as pinchagens, a 

distribuição de manifestos e a venda de rifas continuaram a mobilizar o núcleo juvenil na 

cidade, ao qual aderiram novos elementos, todos eles operários corticeiros. 

Em 1952, a PIDE desencadeou uma vaga de prisões por todo o país, pretendendo 

decapitar o Movimento Juvenil que não dava tréguas ao Pacto do Atlântico e que 

multiplicava as iniciativas a favor de um “Pacto de Paz entre as 5 Grandes Potências”309. 

Em Silves e noutras terras do Algarve, as paredes tinham “sido cobertas de frases contra o 

Pacto do Atlântico”310. Estas acções tinham eco na Escola Comercial e Industrial de Silves, 

onde o MUDJ recrutava simpatizantes, beneficiando do clima de tolerância propiciado 

pelos seus Directores. Até o Dr. Luís Gordinho Moreira, Presidente da CM de Silves e 

Director da Escola Comercial e Industrial de Silves, se tornou suspeito aos olhos de José 

Barros Martins, Subchefe da PSP, porque os amigos do Dr. Luís Moreira eram 

“antisituacionistas” e até já o ouvira dizer: “que venha lá essa polícia política”311.  

No Instituto Superior Técnico, em Fevereiro, realizara-se a reunião do Conselho do 

Pacto do Atlântico, com uma forte contestação inserida na campanha da luta pela Paz. Em 

Olhão, foram presos Joaquim Farracha, Manuel Madeira, João Augusto Frederico, 

Vitoriano Rosa, Joaquim Silvestre e Manuel António Farracha312 por terem subscrito “uma 

exposição dirigida (…) ao Ministro do Interior, reclamando a libertação dos vários presos 

políticos” 313, nomeadamente a de Francisco Martins Rodrigues. A Comissão Central do 

MUDJ protestou contra estas prisões e promoveu de imediato um abaixo-assinado pela sua 

libertação314. 

No início do mês de Abril de 1952, Alexandre Castanheira e António Abreu foram 

ao Algarve com a missão de dar a conhecer a posição da Direcção do MUDJ relativamente 

                                                           
309 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 10098-E/GT NT 1577, fl. 5, Reclamação ao Ministro do Interior, [s.d.], 
Assinaturas Fevereiro de 1952. 
310 Cf. AFMS, Boletim n.º 6 da Comissão Central do MUD Juvenil, Março de 1952, p. 5. 
311 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 895/49 UI 2640, José Ventura Duarte fl. 125, Relatório Extraordinário de 
Abril do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 2 de Abril de 1952. 
312 Cf. AFMS, Boletim n.º 6 da Comissão Central do MUD Juvenil, Março de 1952, pp. 1 e 2. 
313 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 10098-E/GT NT 1577, fl. 5, Reclamação ao Ministro do Interior, [s.d.], 
Assinaturas, Fevereiro de 1952. 
314 Cf. AFMS, Boletim n.º 6 da Comissão Central do MUD Juvenil, Março de 1952, p. 3. 
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ao problema de Goa. Reuniram-se em Faro, tendo seguido para o Alentejo, num jogo “do 

gato e do rato” com a PIDE315. Seguidamente, foi preso João de Brito Vargas316. 

Em Junho de 1953, Carlos Costa foi detido e, seguidamente, Joaquim Farracha317. 

António Borges Coelho, membro da Comissão Executiva do MUDJ e responsável 

pela imprensa, assumiu em 1954 o controlo do movimento no Algarve318 até aos primeiros 

tempos de 1955. O seu pseudónimo era “Miguel”319. Dirigia-se “de comboio umas vezes a 

Faro, outras a  Portimão e a Silves”, onde “existia um grupo de jovens corticeiros”320. De 

facto, o núcleo juvenil silvense integrara novos elementos: José António Pacheco Sério321, 

Salvador Martins Correia (o Sarnento), Francisco Pacheco Sério, Dimas Jóia, Eduardo 

Vieira dos Santos (o Eduardo Serra), Cândido Martins Capilé, Bernardino do Carmo, 

Mário Teodoro, José Baía e José Carlos Oliveira, liderados por Américo Pessanha322. 

A Escola Comercial e Industrial e o Sindicato eram sítios privilegiados de 

aliciamento dos jovens activistas323. Na Escola, a chegada de novos professores e 

professoras proporcionava “uma pedrada no charco das convenções, do marasmo, do 

apego às fórmulas passadistas em que a cidade vivia” 324, que os jovens silvenses 

apreciavam e que o então Director, o Dr. José Correia, tolerantemente acarinhava. Com o 

                                                           
315 Entrevista a Alexandre Castanheira. 
316 Cf. Presos Políticos no Regime Fascista, Mem Martins, 1988, Vol. VI, 1952-1960, pp. 251-253, Biografia 
Prisional de João de Brito Vargas. 
317 Cf. Presos Políticos no Regime Fascista, Mem Martins, 1987, Vol. V, 1949-1951, p. 193, Biografia 
Prisional de Joaquim Farracha. 
318 Cf. Uma vida em História. Estudos em homenagem a António Borges Coelho, Lisboa, 2001, p. 13 e ss., 
«Notas biográficas de António Borges Coelho».  
319 Entrevista a António Borges Coelho. 
320 Ibidem. 
321 José António Pacheco Sério, filho de José Joaquim Sério e de Aurora da Conceição, nasceu em Silves a 5 
de Novembro de 1937. Aí fez a instrução primária e começou a trabalhar na indústria corticeira aos 12 anos. 
No início dos anos cinquenta, em 1952, através de Américo da Silva Pessanha, ingressou no MUD Juvenil. 
Acompanhou Américo Pessanha a várias reuniões em Lisboa e em Carcavelos. Deslocou-se em contactos 
políticos à Cova da Piedade e a Grândola. Trouxe uma máquina de reprodução de documentos da casa de 
Joaquim do Carmo, na Cova da Piedade, para Silves. Foi um destacado activista, participando nas agitações 
na cidade. Militou seguidamente no PCP e teve pseudónimo, do qual não se recorda. Em 1958 foi cumprir o 
serviço militar em Lagos e, no ano seguinte, foi para a Índia, de onde regressou em 1960. Continuou a militar 
no PCP. Como se tornou motorista, colaborava trazendo propaganda, mas foi-se gradualmente desligando das 
actividades do Partido. José António Pacheco Sério vive em Silves. 
322 Entrevistas a José António Pacheco Sério, a Américo da Silva Pessanha e a Joaquim do Nascimento 
Ventura. 
323 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 940 SS, pp. 21 e 22, Conf. n.º 15/58-SR do PV da PIDE de Faro ao 
Director da PIDE, de 26 de Fevereiro de 1958. 
324 Cf. Maria das Dores Jorge de Goes, Ob. Cit., p. 9. 
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declínio da indústria, a Escola ocupava um lugar cada vez mais importante na cidade. “Nos 

fins de semana, sem aulas, Silves, parecia (…) uma daquelas cidades-fantasmas do «Far-

West»325. 

Na verdade, o ambiente cultural de Silves nos anos 50 reflectia a degradação da 

cidade. Longe iam os tempos das récitas, teatros, cegadas e festas das sociedades 

recreativas326, do Silves Futebol Clube e dos ciclos de cinema no Teatro Mascarenhas 

Gregório que, entretanto, pusera fim à sua actividade. O cinema mostrava-se no Verão na 

esplanada de João José Duarte e, no resto do ano, no barracão Mariani, onde se ia munido 

de mantas e abafos. 

A recém chegada professora Maria das Dores Goes transmitiu-nos uma visão da 

cidade naquela época: 

 
“Silves pareceu-me um horror de terra, parada no tempo. Sufocou-me! (…) As barreiras 
sociais eram bem visíveis, até entre miúdos. Persistiam hábitos e instituições quase 
medievais, coisas do passado de que já mal tinha memória: a praça na rua, o pregoeiro às 
esquinas, o toque do sino quando chegava o peixe, a tertúlia da farmácia (…), a separação 
dos sexos nos lugares de convívio, e as mentalidades, principalmente as mentalidades!”327 
 
O MUDJ silvense aspirava mudar a vida dos jovens da cidade e envolvê-los nesse 

processo.  

 
“As reuniões dos núcleos de Portimão e Silves tinham lugar à beira-rio nos arredores de 
Silves. Eram reuniões de dia inteiro. O José Domingos [do MUDJ de Portimão] trazia uma 
alcofa com pão e carapaus e assava-os maravilhosamente. Discutíamos a situação política e 
nas empresas e o trabalho a fazer entre a juventude”328. 

                                                           
325 Idem, Ibidem, p. 23. 
326 Nos anos 50, as sociedades recreativas silvenses reflectiam acentuadamente a divisão social da cidade que 
era tremendamente classista. Havia o «Clube», a que pertenciam poucos. Tinha reduzida actividade, mas a 
elite da cidade frequentava a sua sala de leitura e sala de jogos, onde se jogava à Sueca, ao King e à Loba. A 
“Sociedade Salvador Gomes Vilarinho” era frequentada pela classe média. O “Silves Futebol Clube”, que se 
mantinha com os seus sócios e frequentadores habituais, perdera o seu antigo fulgor. A “Sociedade 
Filarmónica Silvense” instalara-se no velho Teatro Mascarenhas Gregório. Os seus frequentadores eram na 
maioria operários, a quem se juntavam os estudantes nas matinés e no Carnaval. Uma nova agremiação 
fundada em 1958, o grupo dos “Amigos de Silves”, teve actividade relevante e quis dinamizar a cidade com 
iniciativas de carácter cultural, recreativo, artístico e até desportivo. Garcia Domingues, Alice Ribeiro, 
Manuel de Sousa, Tello Queirós, Teodoro de Sousa e Manuel Joaquim Ramos, entre outros, distinguiram-se 
nesta associação cultural que foi sempre observada atentamente pela PIDE. 
327 Cf. Maria das Dores Jorge de Goes, Ob. Cit., p. 12. 
328 Entrevista a António Borges Coelho. 
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Depois, Américo Pessanha organizava a distribuição do material de propaganda e 

as agitações329. As reuniões dos elementos mais responsáveis faziam-se na Mata do 

Madeira ou na casa de João dos Reis Negrão330. 

Américo Pessanha participou no Encontro Nacional de Quadros que decorreu no 

Laranjeiro e numa Assembleia de Delegados do MUDJ em Lisboa em 1954331. Dessa vez 

ficou no quarto alugado de António Borges Coelho e viu, com muita surpresa, este tirar 

debaixo da cama uma mala repleta de propaganda. Posteriormente, José António Pacheco 

Sério e Américo Pessanha foram a várias reuniões do movimento, nomeadamente em 

Carcavelos e Lisboa332, onde reuniram com Domingos Abrantes e Carlos Aboim Inglês333. 

Havia contactos entre o núcleo silvense com a organização da Margem Sul do Tejo. 

José Pacheco Sério foi à Cova da Piedade a casa de Joaquim do Carmo buscar um 

copiógrafo para a reprodução de manifestos, “o que não foi tarefa fácil”334. 

O MUDJ confundia-se cada vez mais com o PCP local. Dele saiu a nova geração de 

militantes que integrou o Comité Local do PCP, que se destacou na campanha de 

Humberto Delgado e na década seguinte. 

Domingos Abrantes substituiu António Borges Coelho no controlo do MUDJ no 

Algarve em 1955335. Foi por esta altura que o Subchefe da PSP de Silves, José Barros 

Martins, foi substituído por João Benjamim, de Tavira, que se mostrou mais tolerante do 

que o seu antecessor336. 

A juventude mantinha a função da agitação. “As campanhas de agitação eram feitas 

à noite, pintávamos as palavras de ordem nos muros das fábricas com uma mistura de um 

produto que se dá no fundo dos barcos juntamente com ácido sulfúrico. Os irmãos 

Domingos, Gregório e David Rosa colaboravam também”337. Havia também contactos com 

                                                           
329 Entrevista a Américo da Silva Pessanha. 
330 AP de José António Correia Viola, Entrevista a João dos Reis Negrão, Doc. Cit., [Texto policopiado], 
Silves, 1975. 
331 Entrevistas a António Borges Coelho e a Américo da Silva Pessanha. 
332 Entrevistas a José António Pacheco Sério e a Américo da Silva Pessanha. 
333 Ibidem. 
334 Entrevistas a José António Pacheco Sério e a Joaquim da Silva Rodrigues do Carmo. 
335 Entrevista a Domingues Abrantes. 
336 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
337 Entrevista a José António Pacheco Sério. 
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os funcionários do PCP que se sucederam338. A distribuição de propaganda continuou, 

fazendo-se notar nas noites de 24 para 25 de Abril e de 26 para 27 de Outubro de 1957339. 

Em finais de 1957, Américo Pessanha mudou-se para Lagos, deixando as 

responsabilidades da organização concelhia entregues a José Pacheco Sério e a Cândido 

Capilé, que se assumiu como o novo dirigente juvenil. Domingues Abrantes reuniu-se em 

Silves várias vezes340, sendo Cândido Capilé quem o ia buscar à estação dos caminhos-de-

ferro341. 

Mas os dias do MUDJ estavam contados. Desde o início, o movimento tivera de 

enfrentar a repressão do regime, sustentada pela PIDE e demais forças policiais, bem como 

a Censura. Por outro lado, o sectarismo crescente no movimento, inerente à metodologia 

do PCP, levara à expulsão “das suas fileiras, muitas vezes sem razões justificáveis, de 

dezenas dos seus aderentes”342 e provocara o afastamento de muitos que se sentiram 

manietados pelas imposições das directrizes do PCP343. 

Apesar disso, e dos seus membros e dirigentes serem presos, submetidos a 

interrogatórios, a torturas e estarem sujeitos a vigilância constante por parte da PIDE, o 

MUDJ conseguiu manter a sua actividade até 1957, ano em que o Tribunal Plenário do 

Porto ilegalizou o movimento, após o julgamento de dezenas dos seus aderentes344. Este 

facto contribuiu para o acréscimo da militância da sua base de apoio no PCP, indo ao 

encontro da linha de orientação aprovada no V Congresso. 

                                                           
338 Ibidem. 
339 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 940 SR, Confidencial n.º 15/58 do PV da PIDE de Faro ao Director da 
PIDE, pp. 21-22, de 26 de Fevereiro de 1958. 
340 Cf. Miguel Medina, Esboços, antifascistas relatam as suas experiências nas prisões do fascismo, 2º Vol., 
Edição da Câmara Municipal de Lisboa, 2001, p. 65, Entrevista com Domingos Abrantes. 
341 Entrevista a Domingos Abrantes. 
342 Cf. Octávio Pato, «O sectarismo no MUDJ», in José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, Ob. Cit., Vol. III, 
pp. 489 e 490. 
343 Idem, Ibidem, p. 489. 
344 Em Janeiro e Fevereiro de 1955 foram presos cerca de 100 estudantes, especialmente no Porto e no Norte 
do país. Em 1957 foram julgados 53, dos quais 30 foram condenados. O Tribunal declarou o MUD Juvenil 
uma organização ilegal. Entre os detidos, estavam Agostinho Neto, Ângelo Veloso, António Borges Coelho e 
Pedro Ramos de Almeida. 
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2.3.1 - Joaquim do Nascimento Ventura 

 
 

Joaquim do Nascimento Ventura, filho de José Ventura e de Maria José, nasceu em 

Silves, a 10 de Janeiro de 1925. 

Em criança, assistira à carga da cavalaria da GNR que, a 18 de Janeiro de 1934, 

sitiara a cidade com desmedida violência sobre os operários. Filho de mãe costureira e de 

pai corticeiro, fez a instrução primária e aos 13 anos começou a trabalhar, como aprendiz 

de escolhedor de rolhas na Sociedade Geral de Cortiças, passando posteriormente por 

várias fábricas. Foi no ambiente operário silvense, lendo a propaganda achada na rua e o 

Avante! que, aos 16 anos, começou a colaborar com o PCP. Fez parte do grupo de 

Esperantistas e da Biblioteca Popular. 

Integrou a estrutura do MUNAF, pela relação próxima que tinha com Mateus da 

Silva Gregório. Joaquim do Nascimento Ventura foi promotor de um GAC, bem como do 

grupo “Pró-Soviético”345. 

No pós-guerra teve um papel de destaque na organização do MUD e do MUDJ. Foi 

ele quem recebeu Octávio Pato na estação dos caminhos-de-ferro de Portimão e o conduziu 

ao Clube dos Caçadores, onde se realizou a reunião para a organização do MUDJ no 

Barlavento. Joaquim do Nascimento Ventura colaborou na organização de Bela Mandil em 

Silves e Lagos, onde se encontrava a cumprir o serviço militar. O facto de morar nas 

traseiras do Teatro Mascarenhas Gregório e de sua mãe fazer a limpeza do Teatro dava-lhe 

a hipótese de usar o edifício para reuniões e para esconder um copiógrafo debaixo do 

palco. 

Foi ele que, em nome do MUD Juvenil, usou da palavra no funeral do Dr. 

Francisco Vieira. Controlava a célula de empresa na Sociedade Geral de Cortiças, com 36 

homens aproximadamente346, e usava o pseudónimo de “Soares”347. Gradualmente 

aumentou a sua importância na organização local. 

                                                           
345 Entrevistas a Joaquim do Nascimento Ventura e a José Saturnino Guerreiro. 
346 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
347 Cf. IAN-TT, TBH, 2º Juízo Tribunal, Proc. 128/48, 4º Vol., fl. 696, «Auto de Perguntas» a Joaquim do 
Nascimento Ventura, de 1 de Setembro de 1948. 
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No dia do seu casamento348 com Deolinda Rodrigues Vitoriano, irmã de José 

Vitoriano, a 30 de Novembro de 1947, o Subchefe José Barros Martins e o agente da PIDE 

António Nunes do Poço foram buscá-lo à festa e levaram-no a “passear” durante bastante 

tempo, aconselhando-o “contra os desvios e os maus caminhos”349. Advertiram-no sobre as 

suas actividades, mas não o prenderam. Soube então que estava plenamente identificado e 

que, se não tivesse cuidado, mais cedo ou mais tarde seria preso. Quando as prisões 

tiveram início em Maio de 1948, Joaquim do Nascimento Ventura já estava preparado para 

o pior350. 

Apesar disso, após as prisões de Maio e Junho, ainda procedeu, com Aquilino 

Mourinho e Manuel Peres, à reorganização das células de empresa351. Mas a 18 de Agosto 

de 1948 foi preso. O Chefe Paulino352 da PIDE e o agente Natividade foram buscá-lo à 

fábrica. No trajecto para Lisboa ainda pensou fugir na mudança de comboio em Tunes, 

mas achou que as hipóteses de sucesso eram escassas. Na travessia do Tejo, no barco, viu 

Carlos Sovela que o reconheceu e que fez menção de se lhe dirigir. Este conseguiu, no 

entanto, compreender atempadamente o sinal que Joaquim do Nascimento Ventura lhe 

fizera, indicando que estava acompanhado pela PIDE. 

Chegou a Caxias em Novembro de 1948. A 11 de Dezembro de 1948, foi 

afiançado, ficando a aguardar pelo julgamento em liberdade353. 

Mesmo afiançado, em Silves, Joaquim do Nascimento Ventura apoiou a 

candidatura de Norton de Matos. A 12 de Fevereiro de 1949, na véspera das eleições, foi 

preso pelo Subchefe Martins da PSP e pelo agente da PIDE António Nunes do Poço354, 

                                                           
348 Mateus da Silva Gregório foi seu padrinho de casamento. 
349 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
350 Ibidem. 
351 AP de José António Correia Viola, Entrevista a Manuel Miguel Peres, Doc. Cit., [Texto policopiado], 
Silves, 1975. 
352 Jaime Nunes Paulino, filho de Jaime António Paulino, era natural da freguesia da Mexilhoeira Grande, 
Portimão, onde nasceu a 26 de Novembro de 1919. Entrou para a PIDE a 8 de Novembro de 1943, como 
dactilógrafo, tendo feito a sua promoção de agente provisório a Sub-inspector. O Paulino, como era 
conhecido, esteve ao serviço da PIDE mais de trinta anos. A sua folha de serviço regista cinco punições por 
infracções diversas. Em 1974, vivia em Portimão. Desconheço o seu percurso posterior. 
353 Cf. IAN-TT, TBH, Processo 128/48, 2º Juízo criminal, Vol. VII, cx. 233, Apenso A – B, «Autos de 
Justificação» de Joaquim do Nascimento Ventura, de 6 de Dezembro de 1948. 
354 O agente da PIDE António Nunes do Poço, vulgarmente conhecido como o “Poço”, foi transferido nos 
anos 50 para Olhão. Em seu lugar, veio João Infante chefiar o PV da PIDE de Portimão. O seu antecessor 
deixara-lhe um livro com o nome dos referenciados e das investigações levadas a cabo. 
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com outros silvenses, tendo ficado detido três dias na muralha, sem outras 

consequências355. 

Enquanto decorreu o julgamento, os presos, cujas famílias não tinham recursos, 

foram auxiliados por uma organização de apoio aos presos políticos. Nos dias em que não 

havia julgamento havia uma ajuda extra, que era um almoço gracioso no refeitório da 

FNAT, no Cais do Sodré. Joaquim do Nascimento Ventura ficara encarregado pelo PCP de 

ser o elemento de controlo e ajuda aos presos algarvios. Os contactos em Lisboa para esta 

organização eram feitos na Amadora e em Lisboa. Na Amadora, o trabalho era coordenado 

por Fernando Piteira Santos, que contava com o apoio de Sebastião Viola356. Em Lisboa, 

os contactos eram efectuados na Rua da Palma, na Academia Maguidal do Mestre Louro 

de Almeida, onde entregava os fundos e recolhia as directrizes. Aí, Joaquim do 

Nascimento Ventura contactou com Maria Machado e com toda a família Louro de 

Almeida. 

Joaquim do Nascimento Ventura foi encarregado de, durante o julgamento357, 

entregar a António Samúdio algum material para Francisco Miguel que se encontrava na 

sala 2 do Aljube. Os passes do material eram feitos nas casas de banho do tribunal. Aí, 

Joaquim do Nascimento Ventura e António Samúdio trocavam os casacos que eram iguais. 

Outras tarefas lhe foram atribuídas, recebendo as orientações através de Augusto 

Valdez358. 

Todos os que tinham estado afiançados recorreram da pena correccional que lhes 

fora atribuída. Porém, apercebendo-se que esta poderia ser agravada com a aplicação de 

medidas de segurança, resolveram desistir do recurso. 

Joaquim do Nascimento Ventura percorreu o Algarve, contactando todos os 

arguidos para assinarem a desistência do recurso e cumprirem a pena a que tinham sido 

condenados. Assim, regressou a 28 de Março de 1950 a Caxias, tendo transitado, a 24 de 

Abril de 1950, para o Forte de Peniche, onde teve a oportunidade de continuar a estudar. A 

                                                           
355 Entrevistas a Joaquim do Nascimento Ventura, a José Saturnino Guerreiro e a Josefa Maria Gonçalves 
Guerreiro. 
356 Entrevistas a Teresa Ricardo Infante e a Joaquim do Nascimento Ventura. 
357 O julgamento no Tribunal da Boa Hora terminou a 5 de Abril de 1949. Neste processo, o Plenário 
absolveu nove e suspendeu a pena a quatro dos 47 arguidos do Algarve.  
358 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 



 467 

2 de Novembro de 1950, foi transferido para Setúbal, onde passou os últimos meses de 

prisão359. Beneficiou de uma amnistia de três meses, pelo que foi libertado a 27 de 

Fevereiro de 1951360. 

Exactamente dois meses mais tarde, a 27 de Abril de 1951, Joaquim do Nascimento 

Ventura foi novamente detido em Silves e a sua casa sujeita a busca policial. Foi acusado 

de ser “portador de um prospecto de carácter subversivo e por lhe ter sido encontrado em 

sua casa certa quantidade de papel de ofício com a designação de MUD Juvenil”361 e 

possuir livros das campanhas eleitorais oposicionistas. A prisão devera-se “a umas 

pinchagens com palavras de ordem de Paz e Liberdade”362. 

Levado para Portimão, Joaquim do Nascimento Ventura ficou preso, permanecendo 

“13 dias e 13 noites de pé, em greve da fome”363, em protesto pela sua prisão. Declarara-se 

desligado, afirmando que “nunca mais quis saber dessa organização subversiva”364 desde 

1948, uma vez que, devido a “algumas coisas referentes à sua prisão”365, Aquilino 

Mourinho lhe dissera “que se considerasse expulso do PCP”366. 

Mateus da Silva Gregório, entretanto radicado em Portimão, promoveu um grande 

movimento nessa cidade pela sua libertação. Finalmente, depois de um telefonema, 

levaram-no ao médico e foi transferido para a sede da GNR, onde foi bem tratado. Foi 

restituído à liberdade, a 15 de Maio de 1951, com termo de identidade e residência367. 

De regresso a Silves, Joaquim do Nascimento Ventura afastou-se da organização 

local do PCP, não só por se saber vigiado, mas também por discordar da metodologia do 

Partido na época. Sendo um homem que privilegiava a acção e a queda da ditadura pela 

força, a sua ideia era contrária à do PCP na década de 50. 

Em 1953, construiu um barco de madeira com 6,5 metros, pensando fugir para 

Marrocos, mas acabou por desistir da ideia. Fez amizade com o novo Subchefe da PSP de 
                                                           
359 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC PC 64/51, UI 5055, Joaquim do Nascimento Ventura, fls. 36-39. 
360 Ibidem, fl. 12, «Auto de Perguntas» a Joaquim do Nascimento Ventura, de 28 de Abril de 1951. 
361 Ibidem, fl. 2, Of.º do PV da PIDE de Portimão ao Director da PIDE, de 27 de Abril de 1951. 
362 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
363 Ibidem. 
364 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC PC 64/51, UI 5055, Joaquim do Nascimento Ventura, fl. 22, «Continuação 
do Auto de Perguntas» a Joaquim do Nascimento Ventura, de 11 de Maio de 1951. 
365 Ibidem. 
366 Ibidem. 
367 Ibidem, fl. 31, «Termo de identidade e residência» de Joaquim do Nascimento Ventura, de 15 de Maio de 
1951. 
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Silves, João Benjamim, que residia em casa de um familiar seu e com quem ia à pesca, o 

que lhe serviu de capa no regresso às actividades oposicionistas, nomeadamente, em 1958, 

na campanha de Humberto Delgado. Ele e Manuel Veríssimo fizeram a distribuição das 

listas do General pelo concelho368. 

No início da década de 60, Ventura voltou a ligar-se ao PCP, tendo mantido 

contactos com Isabel do Carmo e Carlos Antunes. Reuniu-se com outros elementos 

responsáveis na Ilha do Rosário e chegou a colaborar na angariação de material e munições 

para o golpe de Beja em 1961. Mantinha contactos com Rui Sacramento e com Cipriano, 

destacados oposicionistas em Portimão. 

Depois do 25 de Abril, Joaquim do Nascimento Ventura manteve-se ligado ao PCP, 

tendo desenvolvido trabalho de organização partidária por todo o Barlavento. 

Foi fundador do Centro de Reformados de Silves, do qual é presentemente 

Presidente. Joaquim do Nascimento Ventura vive em Silves. 

                                                           
368 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
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2.3.2 - Américo da Silva Pessanha 

 
 

Américo da Silva Pessanha, filho de Manuel Pessanha e de Leonilde da Silva, 

nasceu em Silves a 1 de Agosto de 1930. Quando tinha 4 anos, o seu pai, destacado líder 

anarquista do 18 de Janeiro de 1934, foi deportado para Angra do Heroísmo e, depois, para 

o Tarrafal. Quando regressou 10 anos mais tarde, Manuel Pessanha continuou na profissão 

de quadrador, trabalhando em diversos fabricos e fábricas, mas não voltou à actividade 

política. 

Américo Pessanha fez a instrução primária em Silves e, como tantos outros, 

iniciou-se na indústria da cortiça. Aos 16 anos foi trabalhar para a firma Viola & Filhos. 

Ainda não tinha 20 anos quando aderiu ao MUD Juvenil.  

Como era “um dos elementos que tinha maior disponibilidade”369, foi a muitos 

encontros no Algarve e em Lisboa, tendo gradualmente assumido a liderança do 

movimento juvenil silvense370. Muitos outros jovens, nomeadamente José Pacheco Sénior, 

foram aliciados por ele para o MUDJ e também para o PCP, a que Américo Pessanha 

aderira, sendo o elemento de ligação entre estas organizações. Promotor e organizador das 

agitações e distribuições de propaganda na primeira metade da década de 50 em Silves371, 

assumiu, em 1955, “o controle do organismo de direcção local” 372 do PCP. 

Américo Pessanha contactou com os funcionários do MUDJ e do PCP nos anos 50 

e foi o delegado silvense ao Encontro Nacional de Quadros do MUDJ, em 1954373. Usou 

pseudónimos diferentes nas duas organizações, entre eles “Primo”, “Ivo” e “Estêvão”374. 

Em finais de 1957, saiu de Silves, indo para Lagos trabalhar numa fábrica de 

cortiça. Manteve-se em contacto com Isidro da Conceição Paula e com João dos Reis 

Negrão, em Silves, tendo reorganizado o Comité Local do PCP de Lagos375. Por altura da 

                                                           
369 Entrevista a Américo da Silva Pessanha. 
370 Entrevistas a João dos Reis Negrão e a José Pacheco Sério. 
371 Entrevista a João dos Reis Negrão. 
372 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, P. Ind. 479/GT NT 1413, Isidro da Conceição Paula, fl. 74, Auto de 16 de 
Novembro de 1960. 
373 Entrevistas a Américo da Silva Pessanha e a António Borges Coelho. 
374 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, P. Ind. 479/GT NT 1413, Isidro da Conceição Paula, fl. 74, Auto de 16 de 
Novembro de 1960. 
375 Entrevista a Américo da Silva Pessanha. 
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campanha do General Humberto Delgado, foi controlado por outro funcionário, José 

Malaquias Pinela376. 

Com as prisões havidas em Silves depois de Agosto de 1960, Américo Pessanha 

terá ficado referenciado. No início de Novembro desse ano foi preso. Seguiu-se-lhe o 

lacobrigense Hipólito José Vieira Viegas e um outro indivíduo. Permaneceu quase 4 meses 

no Aljube, até que o soltaram sem culpa formada. Esteve “nos curros do Aljube e aí deram-

lhe cabo da cabeça” 377. Foi sujeito à tortura do sono até ver “bonecos e bichos”378. 

Segundo o próprio, a PIDE libertou muita gente na altura, porque entretanto se 

desenvolvera a guerra em Angola. Quando regressou a Lagos, tinha a saúde muito abalada 

e parou a actividade política. 

Em meados dos anos 60 foi trabalhar para a EMAL, uma fábrica da pedra que tinha 

uma pedreira em Borba. Após o 25 de Abril de 1974, fez parte da Comissão de 

Trabalhadores, tendo ficado à frente da empresa com um gestor governamental. Devido à 

sua ligação com o PCP, desenvolveu trabalho político para a reorganização do Sindicato de 

Construção Civil do distrito de Faro. Foi ele que levou “o Sindicato para a 

Intersindical”379. 

Américo Pessanha está reformado e vive em Lagos. 

                                                           
376 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, P. Ind. 479/GT NT 1413, Isidro da Conceição Paula, fl. 74, Auto de 16 de 
Novembro de 1960. 
377 Entrevista a Américo da Silva Pessanha. 
378 Ibidem. 
379 Ibidem. 
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3 - 1958: o Ano da Tormenta e da Esperança 

 
 

Em 1958 o regime ditatorial passou por uma das mais duras provas da sua 

existência, que pôs em perigo a sua continuidade380.  

Já no final de 1957 se desencadeara um novo ciclo de lutas operárias no seio dos 

corticeiros silvenses. No ano de 1958, a campanha corticeira decorreu mal para os 

produtores “visto os preços terem continuado a descer”381. No entanto, correu bem para os 

industriais, “em virtude de terem adquirido matéria-prima a preços favoráveis”382, pelo que 

tinham podido aceitar “todas as encomendas sem sacrificar uma parte de lucros 

razoável”383, permitindo que as fábricas trabalhassem “a pleno rendimento”384. 

Cientes da oportunidade da situação, as células de empresa trabalharam 

afincadamente para que se criassem comissões de operários que colocassem as exigências 

salariais às entidades patronais de cada fábrica. Ficara combinado o dia para que as 

comissões fossem aos escritórios das empresas, depois do almoço, pedir aumento, 

surpreendendo os patrões. Perante a pressão, muitos industriais desculparam-se com o 

sindicato385.  

À noite, os responsáveis pelas células reuniram-se, apresentando as respostas que 

cada patrão tinha dado. Alguns tinham-se disposto a aumentar os operários caso “o 

Sindicato autorizasse”386. No dia seguinte, os operários dirigiram-se em peso para o 

edifício do Sindicato, enchendo o escritório e a rua circundante. Foram chamar José Rafael 

Cabrita, o Presidente do Sindicato, para que interviesse. “Havia muita exaltação”387. João 

Negrão apelou à calma e apresentou as reivindicações operárias. Na manhã seguinte, o 

Malveiro, o contínuo do Sindicato, foi chamar João Negrão, dizendo-lhe que o esperava 
                                                           
380 Em 1959, após as eleições presidenciais de 1958 e do susto que o regime apanhara com a arrebatadora 
campanha de Humberto Delgado, foi mudada a Constituição, eliminando-se o sufrágio directo dos cidadãos 
para a escolha do Presidente da República. 
381 Cf. ABP, Revista da situação económica da província, n.º 6, Serviço de Estatística e Estudos Económicos, 
(Relatórios das Delegações do B.P.), «Zona do Algarve», 2º Trimestre de 1958, fls. 73 e 74. 
382 Ibidem. 
383 Ibidem. 
384Ibidem. 
385 Entrevista a João dos Reis Negrão. 
386 Ibidem. 
387 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 940 SR, fls. 21 e 22, Confidencial n.º 15/58 do PV da PIDE de Faro ao 
Director da PIDE, de 26 de Fevereiro de 1958. 
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um carro para o levar a Faro, juntamente com Américo Pessanha, José Rafael Cabrita e 

Manuel Gonçalves Mateus. João Negrão foi o porta-voz dos corticeiros silvenses, 

apresentando o problema salarial ao advogado do Sindicato e ao Delegado do INTP388. A 

este último, queixaram-se do custo de vida, da falta de dinheiro e da impossibilidade de 

pagar as suas casas, ficando o Delegado de levar o problema ao Ministro. 

“A PIDE andou em cima, mas não conseguiu nada”389. Apesar disso, os agentes da 

PIDE de Faro denunciaram os corticeiros João Negrão, António Negrão, José do Carmo, 

António Freitas Júnior, os irmãos Jaime e Luís Silvestre Quintas Santiago e o grupo de 

jovens do MUDJ, como os responsáveis da agitação e propaganda que aparecia na 

cidade390. A PIDE notava, com estranheza, que na sede do Sindicato Nacional dos 

Operários Corticeiros havia um quadro com a fotografia de José Vitoriano, que cumpria 

pena pelas suas actividades no PCP391.  

A reivindicação dos corticeiros resultou num aumento de 8 escudos. Depois do 

pedido feito em Faro, o Delegado da Caixa de Previdência intercedeu junto do Secretário 

do Ministro, Veiga de Macedo, e abriram as inscrições para 41 casas que foram, 

posteriormente, construídas na Cerca da Feira392. Segundo João Negrão, “essa luta, que 

correu o país, saiu daqui: a coisa espalhou-se a todos os sindicatos”393. 

O ano de 1958 trouxe novos elementos para o PCP e revelou a importância dos 

jovens do MUDJ na direcção e organização das actividades políticas. O afastamento de 

António Negrão por motivos de saúde, o de João Negrão por se achar sob vigilância, e o de 

José Pacheco Sério para cumprir o serviço militar, contribuiu para esse facto. Os irmãos 

Domingos, Gregório e David Rosa, Cândido Capilé, Mário Teodoro e Salvador Martins 

Correia tiveram um papel de destaque na organização comunista e no aliciamento de 

velhos simpatizantes e novos militantes. Entre estes estavam Júlio Verne dos Reis, Adelino 

Bento Norte, Artur Catarino Simões, Gregório Marques Patrício, João Batista S. Pedro e 
                                                           
388 Entrevistas a Américo da Silva Pessanha e a João dos Reis Negrão. 
389 Entrevista a João dos Reis Negrão. 
390 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 940 SR, fls. 21 e 22, Confidencial n.º 15/58 do PV da PIDE de Faro ao 
Director da PIDE, de 26 de Fevereiro de 1958. 
391 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SR 5415 UI 2418, Sebastião Ramos Viola, fl. 56, Conf. 14/58, Relatório 
semanal do PV da PIDE de Faro ao Director-Geral da PIDE, de 20 de Fevereiro de 1958. 
392 As primeiras 20 casas foram inauguradas por Arantes e Oliveira, Ministro das Obras Públicas, em Julho 
de 1959. 
393 Entrevista a João dos Reis Negrão. 
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Eduardo Vieira dos Santos, conhecido por “José Serra”394, José Sequeira Guerreiro, João 

Manuel da Rocha Mourinho, Carmindo Guerreiro e José Faroleiro, entre outros395. 

As eleições para deputados à Assembleia Nacional em 1957 e para a Presidência da 

República em 1958 contribuíram para o aumento da agitação na província. Em Portimão, o 

trabalho político oposicionista crescera à volta do núcleo liderado pelo advogado Manuel 

Campos Lima que se havia estabelecido na cidade em 1952396.  

Isidro da Conceição Paula, o funcionário do PCP na região, pedira a Campos Lima 

para formar uma comissão com outros membros do Partido para trabalhar “com os 

movimentos eleitorais, para se ordenar melhor o trabalho”397. O organismo à escala 

distrital foi constituído por Manuel Campos Lima, Joaquim Farracha, “Oliveira”, e João de 

Brito Vargas, “Joel”, elementos afectos ao PCP, que deveriam “apoiar os movimentos 

democráticos com tarefas legais”398 e “agrupar as diversas comissões concelhias”399 para 

as eleições para a Assembleia Nacional e para a Presidência da República, que se 

aproximavam.  

Nesse contexto, “os democratas do Barlavento e Sotavento fizeram várias 

reuniões”400 para concluir “se deviam ou não apresentar candidatos democráticos pelo 

Algarve e, em caso afirmativo, para os escolher”401. No entanto, “em virtude de ter havido 

divergências entre a oposição no sentido de serem apresentados candidatos democráticos 

no país”402, a comissão, constituída em Faro, desistiu de apresentar candidatos às eleições 

                                                           
394 Alguns dos novos militantes viriam a ser presos em 1960 na preparação de uma agitação, aquando da 
visita oficial a Portugal do Presidente da República do Brasil, Juscelino Kubischek de Oliveira, em Agosto de 
1960. 
395 AP de José António Correia Viola, Entrevista a Adelino Bento Norte e Entrevista a Gregório Marques 
Patrício, Doc. Cit., [Texto policopiado], Silves, 1975. 
396 O núcleo oposicionista portimonense foi fundamental para a organização da oposição no Algarve nos anos 
60 e 70. 
397 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 1203/58 UI 5245, Manuel Campos Lima, fl. 53, «Auto de Perguntas» a 
Manuel Campos Lima, 13 de Dezembro de 1958. 
398 Ibidem, fl. 87, Relatório, 6 de Maio de 1959. 
399 Ibidem, fl. 92, Relatório, 6 de Maio de 1959. 
400 Ibidem, fl. 52 v., «Auto de Perguntas» a Manuel Campos Lima, 13 de Dezembro de 1958. 
401 Ibidem. 
402 Ibidem. 
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para a Assembleia Nacional pelo distrito403. Estas realizaram-se a 3 de Novembro de 1957 

e, mais uma vez, os quatro deputados do regime foram eleitos404. 

Até 1960 o PCP foi dominado pela linha política definida pelo V Congresso. 

Durante essa fase o Partido teve algumas hesitações e opções controversas, nomeadamente 

a que se verificou com as presidenciais de 1958405. Para essas eleições, o PCP começou por 

apoiar o Engenheiro Cunha Leal406. Em Dezembro de 1957, o Avante!407  justificava esse 

apoio pelos objectivos comuns, nomeadamente o “combate à política monopolista do 

governo, a luta pelas liberdades democráticas, a necessidade de ser concedida uma 

amnistia política total”408. Afirmava a sua oposição à candidatura do General Humberto 

Delgado pelo DDS (Directório Democrato-Social)409, que polarizava os sectores da 

oposição não comunista. 

No jantar de confraternização republicana comemorativo do 31 de Janeiro de 1958, 

realizado em Faro no Hotel Aliança, depois dos discursos alusivos à data, Manuel Campos 

Lima voltou a usar da palavra, enaltecendo a figura de Cunha Leal e propondo a 

constituição de uma delegação em Lisboa para o convencer a aceitar a ser candidato410. 

“Tal facto, originou controvérsia, notando-se a divisão entre os presentes”411 e alguns 

melindres entre os “republicanos-democratas”, nomeadamente o desagrado do Dr. João da 

Silva Nobre, porque não lhe fora “permitido rebater o elogio que o Dr. Manuel Campos 

                                                           
403 Ibidem. 
404 Cf. Comércio de Portimão, n.º 1601, de 31 de Outubro de 1957, p. 1, «O próximo candidato da UN pelo 
círculo do Algarve». 
405 Sobre as Presidenciais de 1958, entre inúmeras obras e artigos, vide Humberto Delgado – as Eleições de 
58, Iva Delgado, Carlos Pacheco e Telmo Faria (coord.), Lisboa, Ed. Vega, 1998, em especial o artigo de 
João Madeira, «Uma Primavera Turbulenta», pp. 27-62 e Dawn L. Raby, Ob. Cit., pp. 144-145 e 195-226. 
406 Sobre esta personalidade, vide Fernando Rosas e Brandão de Brito, Ob. Cit., pp. 508-510. 
407 Cf. Avante!, Série VI, n.º 247, de Janeiro de 1958, p. 1, «Levar à Prática as Resoluções do V Congresso». 
408 Cf. Ao Povo Português Sobre as Próximas Eleições para a Presidência da República, da Comissão 
Política do Comité Central do PCP, [Lisboa], 7 de Fevereiro de 1958. 
409 António Sérgio, Jaime Cortesão e Mário Azevedo Gomes, os chamados «barbas», criaram o Directório 
Democrato-Social em Dezembro de 1950. Esta estrutura manteve-se até depois de 1974. A ela chegou a 
pertencer Mário Soares, em 1956, em nome da Resistência Republicana e Socialista. O grupo fez, sobretudo, 
exposições ao Presidente da República, aquilo que Humberto Delgado  chamou «a pequena guerra dos 
papéis». Foram também seus fundadores, Acácio Gouveia, Artur Cunha Leal, Carlos Sá Cardoso, Carlos 
Pereira, o Comandante Moreira de Campos, Nuno Rodrigues dos Santos e Raul Rego. 
410Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. SR 688/48 UI 2023, Joaquim Farracha, fl. 66, Conf. 10/58 do PV da PIDE 
de Faro, de 1 de Fevereiro de 1958. 
411 Ibidem, fl. 67, Conf. 10/58 do PV da PIDE de Faro, de 1 de Fevereiro de 1958. 
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Lima fizera ao engenheiro”412. A PIDE identificou minuciosamente os presentes no 

jantar413. 

O Voz do Sul e os velhos republicanos silvenses mantiveram-se silenciosos 

relativamente ao apoio à candidatura de Cunha Leal, revelando que as feridas abertas 

durante a I República com o Engenheiro não tinham ainda sarado. 

À Comissão Distrital de apoio a esta candidatura pertenceu o silvense José 

Gonçalves Rita414, um corticeiro do 18 de Janeiro de 1934, entretanto radicado em Faro. O 

trabalho político continuou no sentido de se criarem comissões concelhias por todo o 

Algarve415, conforme fora previsto na reunião de delegados a 22 e 23 de Março de 1958416. 

Os democratas algarvios deveriam requerer as certidões de eleitores e entregá-las ao 

correspondente do República em Faro417. 

Isidro da Conceição Paula foi substituído, no início de 1958, por um novo 

funcionário do PCP, José Malaquias Pinela, “Vasco”418. 

Entretanto, a candidatura de Cunha Leal não parecia confirmar-se, apesar da 

Comissão Cívica Eleitoral pressionar o Engenheiro. No entender de um informador da 

PIDE, este andava “a fazer o jogo do choco” 419: tão depressa se mostrava, como a seguir 

turvava a água e desaparecia420. 

A hipótese da recandidatura de Craveiro Lopes foi afastada e, a 1 de Abril de 1958, 

a União Nacional aceitou a designação de Américo Tomás para candidato do regime às 

presidenciais. Por todo o país se adivinhava um clima de tensão social, pelo que as regiões 

                                                           
412 Ibidem, fl. 62, Conf. 14/58 do PV da PIDE de Faro, de 20 de Fevereiro de 1958. 
413 Ibidem. 
414 AP Manuel Francisco Castelo Ramos, Manifesto da Comissão Distrital de Faro, «Unamo-nos à volta do 
Candidato da Oposição Democrática Eng. Cunha Leal», Abril de 1958. 
415 A Comissão Distrital da candidatura do Engenheiro Cunha Leal era formada por Manuel Campos Lima, 
José da Costa Mendes e Joaquim Farracha. 
416 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. SR 688/48 UI 2023, Joaquim Farracha, fl. 56, «Comunicado», de 3 de 
Março de 1958. 
417 Ibidem, fl. 47, «Informação», de 29 de Março de 1958. 
418 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, P. Ind. 479/GT NT 1413, Isidro da Conceição Paula, fl. 73, dos Autos de 
“Teles”, António Pires Paraíso, de 21 de Novembro de 1960. 
419 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. SR 688/48 UI 2023, Joaquim Farracha, fl. 59, «Informação Maya», de 3 
de Abril de 1958. 
420 Ibidem. 
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militares confirmaram, a 24 de Abril, “que as convulsões sociais em Elvas, Campo Maior e 

Silves” 421 poderiam “ser exploradas para fins revolucionários”422.  

Perante a decisão de Cunha Leal de não se candidatar e fracassada a tentativa de 

unidade com os sectores mais à direita da oposição, o PCP procurou uma personalidade 

progressista, tendo a escolha recaído no Dr. Arlindo Vicente, que anunciou publicamente a 

sua candidatura a 20 de Abril de 1958423. A Direcção da Organização Regional do Sul do 

PCP declarou o seu apoio ao candidato424. A Comissão Distrital de Faro da Oposição 

Democrática às eleições presidenciais425 reuniu-se, a 11 de Maio de 1958, dando o seu 

apoio a Arlindo Vicente426. À Comissão Central desta candidatura pertenceu o silvense 

Julião Quintinha427. 

Constituíram-se, seguidamente, a Comissão Concelhia de Silves428 e a Comissão de 

Freguesia de S. Marcos da Serra429 desta candidatura. Em S. Bartolomeu de Messines, 

Algoz, Alcantarilha, Pêra e Armação de Pêra, foram nomeados delegados da Comissão 

Concelhia de Silves, enquanto não se constituíssem as comissões locais430. O Voz do Sul 

apoiou de imediato a candidatura de Arlindo Vicente431. 

A 25 de Maio de 1958 realizou-se no Ginásio do Liceu de Faro uma sessão de 

propaganda da candidatura de Américo Tomás, organizada pela União Nacional, com a 

presença do Dr. João Cardoso, do Governador Civil, o Dr. Baptista Coelho, e do Presidente 

                                                           
421 Cf. AGE, Proc. 8/58, embalagem 11, pasta 2, nota n.º 720/C, de 24 de Abril de 1958. 
422 Ibidem. 
423 Cf. Fernando Rosas e Brandão de Brito, Ob. Cit., pp. 1006-1008. 
424 Cf. DOR Sul do PCP, Portugueses e Portuguesas. O Sr. Dr. Arlindo Vicente é o candidato da oposição 
Democrática, de 21 de Abril de 1958. 
425 A Comissão Distrital de Faro da candidatura da Oposição Democrática às eleições presidenciais de 1958 
era constituída por Julião Quintinha, Manuel da Silva Ramos, Manuel Campos Lima, Sebastião Silva Leal e 
João de Brito Vargas. 
426 Cf. Voz do Sul, n.º 1835, 17 de Maio de 1958, p. 1, «Trabalhos da Oposição Democrática no Algarve». 
427 Cf. João Madeira, «Uma Primavera Turbulenta», in Humberto Delgado – as Eleições de 58, Ob. Cit., p. 
44. 
428 A Comissão Concelhia de Silves da candidatura de Arlindo Vicente era composta por Henrique Martins, 
João José Duarte, José Ventura Vargas, Sebastião R. Ramalho Ortigão, Manuel Joaquim Ramos, Carlos 
Martins Horta, José Nobre Ruivo, Manuel da Rocha Veríssimo, Constantino de Jesus Azevedo, Joaquim 
Sequeira e Luís José Rodrigues. 
429 A Comissão de Freguesia de S. Marcos da Serra de apoio à candidatura de Arlindo Vicente era composta 
por José Gonçalves Cabrita, Álvaro Santinho Coelho e Manuel António Inácio. 
430 AP Manuel Francisco Castelo Ramos, Carta de Manuel Joaquim Ramos à Comissão Distrital dos Serviços 
da candidatura do Dr. Arlindo Vicente, Silves, 24 de Maio de 1958. 
431 Cf. Voz do Sul, n.º 1846, 7 de Junho de 1958, p. 1, «A Visita ao Algarve do Sr. Gn. Humberto Delgado». 
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da Comissão Distrital da União Nacional, Dr. José Correia do Nascimento432. O regime 

apostara, em vão, na propaganda e na mobilização de apoiantes, pondo à disposição 

camionetas para o transporte de gente de fora e das aldeias. Mas “uns foram à sessão, 

outros [ficaram] pelos cafés e tabernas”433. Os oradores também não tinham sido nada 

brilhantes. “A reunião decorreu com o entusiasmo próprio de quem não sente o acto a que 

assiste. (…) Em resumo, NADA!”434 

Arlindo Vicente foi recebido com entusiasmo no Algarve, tendo-se destacado os 

comícios de Portimão e de Faro435. No dia 26 de Maio de 1958, os silvenses mobilizaram-

se para ir a Portimão prestar homenagem ao candidato436. Na sessão realizada no Cine-

Teatro da cidade, falaram João Diogo Marreiros Neto, Lília da Fonseca, Julião Quintinha, 

o Engenheiro Costa Mendes, Manuel Campos Lima e, por fim, “o candidato, que foi 

escutado de pé, pela assistência” 437. 

No dia seguinte, a caminho de Faro e ao passar por Messines, Arlindo Vicente “foi 

alvo de uma carinhosa manifestação de democratas, e colocou um ramo de rosas na lápide 

(…) da casa onde nasceu João de Deus”438. O candidato encarregou Julião Quintinha de 

apresentar “saudações especiais”439 ao Voz do Sul e desejar as melhoras a Henrique 

Martins, lamentando não ter podido visitá-lo em sua casa, devido à sua rápida visita ao 

Algarve440. No comício de Faro, Arlindo Vicente “mostrou-se pesaroso com as 

perseguições que (…) eram dirigidas aos seus amigos, o que desmentia as promessas de 

liberdade feitas pelo governo”441. O candidato seguiu para Beja. 

Entretanto, o êxito político da já oficializada candidatura de Humberto Delgado 

como candidato independente obrigou os dirigentes do PCP a repensarem as suas opções e 

                                                           
432 Cf. O Algarve n.º 2617, 25 de Maio de 1958, p. 1, «Momento político». 
433 Cf. IAN-TT, AOS/CO/PC-77B, pasta 1, n.º 39, doc. de Maio de 1958. 
434 Ibidem. 
435 Estimaram-se 1300 participantes em Portimão e 1200 em Faro. 
436 Cf. Voz do Sul, n.º 1845, 31 de Maio de 1958, pp. 1 e 4, «A Campanha eleitoral do candidato 
democrático». 
437Ibidem. 
438 Ibidem. 
439 Ibidem. 
440 Ibidem. 
441Ibidem. 
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a adaptarem-se ao “fenómeno novo e desconcertante, o populismo militar”442 do General. 

“O General Humberto Delgado conseguiu no curto espaço de vinte e quatro horas prender 

a atenção do País – e de maneira absorvente”443. Alguns elementos do PCP tiveram 

contactos com Humberto Delgado, tendo ficado decidido um encontro entre os candidatos 

em Almada, a 29 de Maio de 1958, pois Humberto Delgado faria aí o seu comício e 

Arlindo Vicente aí passaria, vindo do Sul para Lisboa444. Joaquim da Silva Rodrigues do 

Carmo, silvense apoiante de Arlindo Vicente, esteve presente na Academia Almadense, 

aquando da assinatura do Pacto de Cacilhas, e testemunhou a fusão das candidaturas e o 

entusiasmo e colaboração dos apoiantes de ambas445. 

Assim, a 31 de Maio de 1958, um novo panfleto da Comissão Política apelava ao 

voto em Humberto Delgado como representante de toda a oposição446. 

Humberto Delgado seguiu em campanha triunfal para o Sul. No Algarve, 

confundiam-se “os adeptos seus da 1ª hora com os ex-apoiantes de Arlindo Vicente”447. 

David Neto, um dos doutrinadores da “restauração do espírito de 28 de Maio”448, destacou-

se na campanha eleitoral. Neto, usando da sua influência nos meios militares, enviou uma 

“carta circular a alguns comandantes de unidades militares”449 em apoio do General. 

Nessa altura, já alguns elementos da candidatura de Humberto Delgado tinham feito 

contactos em Silves com o industrial José dos Santos Matos. Este e seu irmão, Joaquim 

Matos, desenvolveram na cidade o apoio a Delgado e contactaram a Comissão Concelhia 

de apoio a Arlindo Vicente450. Os irmãos colaboraram com o Major David Neto na 

propaganda feita no Barlavento do Algarve favorável à candidatura do General451. Muitos 

                                                           
442 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. 47. 
443 Cf. Comércio de Portimão, n.º 1628, de 15 de Maio de 1958, p. 1, «Propaganda eleitoral». 
444 Cf. Seara Nova, n.º 1691, Primavera 2005, p. 31, «O acordo Arlindo Vicente – Humberto Delgado» 
(artigo de João Alves Falcato). 
445 Entrevista a Joaquim da Silva Rodrigues do Carmo. 
446Cf. Por um Bloco Eleitoral Único, [Lisboa], 31 de Maio de 1958. 
447 Cf. João Madeira, «Uma Primavera Turbulenta», in Humberto Delgado – as Eleições de 58, Ob. Cit., p. 
57. 
448 Idem, Ibidem, p. 267. 
449 Idem, Ibidem, p. 271. 
450 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
451 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC CI (1), Proc.º 777, NT 1200, Joaquim Sequeira, fls. 2-4, Conf. 275/65, do 
PV da PIDE de Portimão ao Director da PIDE, de 30 de Agosto de 1965, e fl. 5, Conf. 24/65, do PV da PIDE 
de Portimão ao Director da PIDE, de 22 de Janeiro de 1965. 
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silvenses até aí afastados das lides políticas mostraram abertamente o seu apoio a Delgado, 

nomeadamente alguns industriais e comerciantes. A PIDE não esqueceu a veleidade 

política destes, sujeitando-os a futura vigilância452. 

A Comissão Concelhia de Silves e as comissões de freguesia constituíram-se 

imediatamente453, integrando totalmente as anteriormente constituídas em apoio de Arlindo 

Vicente. A Humberto Delgado fizeram chegar “as melhores homenagens do Povo 

Republicano do Concelho”454. A Comissão Concelhia de Silves deparou-se, porém, com a 

resistência das autoridades locais que lhes vedaram o acesso aos cadernos eleitorais. A 

Comissão tentara, em vão, obter na Câmara Municipal de Silves as cópias do 

recenseamento do concelho, pelo que solicitou à Comissão Distrital o envio das “cópias 

alcançadas aí no Governo Civil”455. Foi também pedido à Distrital o envio de “quatro mil 

listas” para “uma completa distribuição” até nos “meios rurais e distantes”456 do concelho. 

A distribuição das mesmas era urgente, “tanto mais que já começaram aqui as listas do 

candidato governamental”457. A demora das listas era da maior gravidade porque podia 

“anular todo o (…) esforço”458 realizado pelos apoiantes. A concelhia também tratara de 

obter as credenciais confirmadas pelo candidato, destinadas aos que iriam fiscalizar o acto 

eleitoral nas diversas assembleias459.  

                                                           
452 Ibidem, fl. 5, Conf. 24/65, do PV da PIDE de Portimão ao Director da PIDE, de 22 de Janeiro de 1965. 
453 Comissão da Freguesia de Silves: Henrique Martins, João José Duarte, Manuel Joaquim Ramos, Sebastião 
Ramalho Ortigão, José dos Santos Matos, Manuel Rocha Veríssimo, Joaquim Sequeira, Luís José Rodrigues 
e Constantino de Jesus Azevedo. Comissão da Freguesia de S. Bartolomeu de Messines: Dr. José Ventura 
Duarte, José Matias, José Nobre Ruivo, João António Carneiro, Fernando Cortes Machado e Carlos Martins 
Horta. Comissão da Freguesia de S. Marcos da Serra: Manuel António Inácio, José Gonçalves Cabrita e 
Álvaro Santinho Coelho. Comissão da Freguesia de Algoz: o delegado Diogo Marreiros. Freguesia de 
Alcantarilha: o delegado Sebastião Ramalho Ortigão. Comissão da Freguesia de Pêra: o delegado Daniel 
Vicente. 
454 AP Manuel Francisco Castelo Ramos, carta da Comissão Concelhia de Silves ao General Humberto 
Delgado, de 4 de Junho de 1958. 
455 AP 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. 
456Ibidem. 
457 Ibidem. 
458 Ibidem. 
459 Ibidem. Fiscalização na Assembleia de Silves: Manuel Joaquim Ramos, Joaquim Sequeira, Manuel Rocha 
Veríssimo e José da Cruz Guerreiro. Fiscalização na Assembleia de S. Bartolomeu de Messines: José Nobre 
Ruivo, João António Carneiro, Fernando Cortes Machado e Carlos Martins Horta. Fiscalização na 
Assembleia de S. Marcos da Serra: Manuel António Inácio, José Gonçalves Cabrita, Álvaro Santinho Coelho 
e Mário Santinho Vargas. 
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Julião Quintinha mantinha-se em Silves, continuando “a auxiliar e a orientar na 

medida do possível os trabalhos eleitorais”460.  

Humberto Delgado visitou Algoz, Silves e Portimão, a 4 de Junho de 1958. As 

recepções foram apoteóticas, mas silenciadas na imprensa do regime. O candidato ficou 

impressionado com o que viu. “As multidões esfomeadas apresentavam-me seus filhos, 

meios mortos de fome, pálidos, de mau aspecto, devido à falta de vitaminas, de pão, de 

leite, como se eu lhes pudesse insuflar vida, como se fora um santo”461. 

Em Silves, muita gente dirigira-se para a entrada da cidade à espera do General. Os 

agentes da PIDE misturavam-se com as pessoas que esperavam o cortejo, tirando 

fotografias e tomando notas sobre os presentes. Humberto Delgado chegou à cidade, por 

volta das 11 horas da manhã, vindo de Faro462, onde era aguardado pela Comissão 

Concelhia, senhoras, operários e estudantes, que o receberam “com palmas e vivas”463. Na 

comitiva do General destacavam-se o Major David Neto, os Drs. Araújo Correia, Passos 

Valente e Almeida Carrapato464. A Polícia tinha feito um cordão policial para não deixar 

passar as pessoas465 e tentou, em vão, condicionar o percurso do cortejo. Em plena hora de 

almoço, os operários saíram das fábricas e juntaram-se no apoio ao candidato466.  

Humberto Delgado subiu a Rua 5 de Outubro, dirigindo-se para o Largo da Câmara 

Municipal. O General foi ovacionado e abraçado pelos silvenses que continuavam a 

chegar. “O ambiente era de verdadeira euforia”467. Humberto Delgado mostrou desejo de 

prestar homenagem ao Dr. Francisco Vieira, pelo que se organizou um cortejo de carros 

rumo ao cemitério. Os operários seguiram-no. Muitas das pessoas que tinham esbarrado no 

cordão policial atravessaram a cidade pelo outro lado, tendo ido ao encontro de Delgado no 

cemitério. Junto à campa de Francisco Vieira, o General evocou os sentimentos de 

bondade do médico, o seu amor à democracia e pediu alguns minutos de silêncio em sua 

                                                           
460 Ibidem. 
461 Cf. Humberto Delgado, Memórias, Compasso do Tempo, 18, Edições Delfos, Lisboa, p. 189. 
462 Cf. Voz do Sul, n.º 1846, 7 de Junho de 1958, p. 1, «A Visita ao Algarve do Sr. General Humberto 
Delgado».  
463 Ibidem.  
464 Ibidem. 
465 Entrevista a Josefa Maria Gonçalves Guerreiro. 
466 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
467 Entrevista a Josefa Maria Gonçalves Guerreiro. 
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homenagem468. À saída do cemitério, numa “vibrante e espontânea manifestação 

popular”469, a multidão rompeu a cantar o Hino Nacional. O General despediu-se dos 

silvenses, tendo seguido para Portimão, onde foi recebido entusiasticamente. 

O dia das eleições chegou. As coisas, como era de prever, não correram bem para a 

oposição. As listas de voto com o nome do General tinham chegado tardiamente à 

Comissão Concelhia de Silves. A poucos dias das eleições, uma carrinha trouxera-as para a 

casa de João José Duarte. Joaquim do Nascimento Ventura e Manuel Veríssimo fizeram “a 

distribuição pelas freguesias de Silves, chegando a levar listas a Faro e a Loulé num carro 

de aluguer do Rogério Semião”470. As listas não eram exactamente iguais às do candidato 

governamental. “A diferença intencional”471 acabou por jogar a favor do Governo, visto 

que muitos funcionários públicos recearam ser identificados pelo voto como 

oposicionistas. Em muitas assembleias de voto não foi autorizada a fiscalização. A Manuel 

Joaquim Ramos, que tentava fiscalizar o acto eleitoral, não lhe permitiram o direito de 

voto. Fechadas as urnas, Domingos Heliodoro Garcia (o Garcia Gordo) começou a contar 

os votos. A cena foi presenciada por Manuel Pessanha (sobrinho) que descreveu o caricato 

da situação. O Garcia, inicialmente com uma régua, e depois “a olho”, media os votos, 

dizendo que “os de Delgado não tinham a medida certa, pelo que eram considerados 

nulos”472. À entrada do Dr. João Cardoso na sala, perante tão insólita contagem, Salvador 

Martins Correia, um elemento do PCP, atreveu-se e exclamou: “Eu nunca tinha visto 

eleições até agora, mas não sabia que as eleições eram a metro”473. 

Gregório Patrício, um dos novos militantes do PCP, era legionário. No dia das 

eleições, recusara-se “a comparecer no Quartel da Legião” 474 e a levantar a sua lista de 

voto. A Corporação levantou-lhe imediatamente um processo475. 

                                                           
468 Cf. Voz do Sul, n.º 1846, 7 de Junho de 1958, p. 4, «A Visita ao Algarve do Sr. General Humberto 
Delgado». 
469 Ibidem. 
470 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
471 Cf. Mário Soares, Ob. Cit., p. 233. 
472 Entrevista a Edmundo José da Silva Estrela. 
473 Ibidem. 
474 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC SR 3411/59, Gregório Miguel Marques Patrício, fl. 2, Relatório do PV da 
PIDE de Portimão, de 5 de Janeiro de 1960. 
475 Ibidem. 
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Os resultados evidenciaram a burla eleitoral. Em Silves houve 3278 eleitores 

inscritos, tendo votado somente 1672. Destes, 1123 eleitores votaram em Américo Tomás 

e 350 em Humberto Delgado476. A estatística eleitoral no Algarve foi de 86,4% para 

Américo Tomás e de 13,4% para Humberto Delgado477. As excepções tinham sido o 

concelho de Aljezur e a freguesia de S. Marcos da Serra, onde a candidatura de Humberto 

Delgado fora vencedora. 

A situação de grande agitação social não foi aproveitada pela oposição. A 

contestação à burla eleitoral fez-se sentir tardiamente no meio operário da cidade, tal como 

no resto da província478. A 30 de Junho de 1958, os operários de sete empresas de Silves 

paralisaram o trabalho como protesto à burla eleitoral, concentrando-se junto à Fábrica do 

Inglês. “Ao amanhecer, a cidade encontrava-se coberta de inscrições, as paredes das 

fábricas e as estradas pelos campos fora. As ruas estavam juncadas de tarjetas que eram 

disputadas pelo povo” 479. As tabernas e outros estabelecimentos comerciais mantiveram-se 

encerrados até ao regresso dos operários ao trabalho. 

O movimento de contestação operária prosseguiu nos meses seguintes480. Em Silves 

teve lugar uma “larga reunião de corticeiros” que “assentaram na necessidade de lutar por 

um contrato” 481 no qual ficassem “assegurados os 6 dias de trabalho e 40% de aumento 

dos salários”482. 

A campanha eleitoral evidenciara os oposicionistas ao regime e a vigilância e 

repressão acentuou-se sobre os apoiantes de Delgado em Silves e Messines483. José 

Malaquias Pinela foi preso pela PIDE a 29 de Julho de 1958. A detenção deste funcionário 

                                                           
476 Cf. Correio do Sul, n.º 2107, 12 de Junho de 1958, p. 1, «Resultado eleitoral no distrito de Faro» e 
Comércio de Portimão, n.º 1632, de 12 de Junho de 1958, p. 1, «As eleições para a presidência da 
República». Os dados do resultado do acto eleitoral que estes jornais apresentam divergem um pouco dos 
apresentados em Humberto Delgado – as Eleições de 58, Iva Delgado, Carlos Pacheco e Telmo Faria 
(coord.), Lisboa, Ed. Vega, 1998, s. p., Quadro «As eleições que oficialmente nunca existiram – Análise dos 
Resultados». 
477 Cf. Humberto Delgado – as Eleições de 58, Ob. Cit., [s.p.], Quadro «As eleições que oficialmente nunca 
existiram – Análise dos Resultados». 
478 Cf. Fernando Rosas, «A lenta agonia da salazarismo», História de Portugal, dir. José Mattoso, Vol. VII, 
1994, p. 538. 
479 Cf. Avante!, VI Série, n.º 259, Julho de 1958. p. 2, «Na grande jornada nacional de protesto». 
480 Ibidem, n.º 265, Outubro de 1958, p. 3, «Luta Corticeira».  
481 Ibidem. 
482 Ibidem. 
483 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC SR 1650/49 UI 2650, Sidónio Nunes Pacheco, fl. 11, Relatório Semanal de 
Setembro do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 23 de Setembro de 1958. 
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revelou-se gravosa para a organização do PCP no Algarve484. As suas extensas declarações 

à Polícia política provocaram mais uma leva de prisões em Faro, Portimão e Olhão485. 

Em Agosto de 1958, uma jovem funcionária do PCP, Francisca Galato Caeiro, 

“Maria José”, foi para Portimão com a tarefa de controlar os pescadores e assegurar a 

continuidade das ligações no Algarve. A situação era muito difícil. As eleições tinham 

exposto demasiado os militantes e simpatizantes, encontrando-se muitos deles desligados.  

Em Outubro de 1958, Isidro da Conceição Paula regressou ao Algarve486 e reuniu 

com a nova funcionária, de modo a ajudá-la a agarrar as pontas dispersas da organização. 

As prisões tinham provocado mais declarações à Polícia e “as traições tinham destroçado a 

organização”487. A 24 de Setembro de 1958, fora preso, em Messines, Justino das Neves 

Mascarenhas e, a 8 de Dezembro de 1958, foi a vez do silvense Augusto Guerreiro, “o 

Augusto Guerreirinho”, detido em Faro488. 

Francisca Galato Caeiro reuniu-se várias vezes em Silves. A ligação à cidade foi 

retomada e passou a ser assegurada por Cândido Capilé, então o mais destacado elemento 

do Comité Local silvense. Estando mais familiarizada com a organização da indústria 

conserveira, Francisca Galato Caeiro transferiu-se para Olhão para controlar as operárias 

conserveiras. A seu pedido, Guilherme da Costa Carvalho, seu controleiro, autorizou a sua 

transferência, passando o controlo dos corticeiros silvenses para Cândido Capilé489.  

Em 1959, o funcionário do PCP José Miguel, “o Lambanas”, controlou a província 

e o Comité Local de Silves490. As tarefas de agitação continuaram e O Corticeiro, em papel 

de seda de cortiça, e O Camponês, chegavam então profusamente à cidade. Em finais de 

                                                           
484 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, Ob. Cit., Vol. III, pp. 681 e 683.  
485 Sobre estas prisões vide IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 1203/58 UI 5245, Manuel Campos Lima e P. Ind. 
479/GT NT 1413, Isidro da Conceição Paula. 
486 Ibidem, fl. 77, «Auto de Perguntas» a Manuel Campos Lima, de 29 de Março de 1959. 
487 Entrevista a Francisca Galato Caeiro. 
488 Cf. Presos Políticos no regime fascista, Ob. Cit., Vol. VI, 1952-1960, pp. 376 e 377, Justino das Neves 
Mascarenhas, e pp. 403 e 404, Augusto Guerreiro “O Augusto Guerreirinho”. 
489 Entrevista a Francisca Galato Caeiro. 
490 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC PC 480/60 NT 5325, Gregório Miguel Marques Patrício, fl. 3, «Auto de 
declarações» de Júlio Verne dos Reis, de 10 de Agosto de 1960. 
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1959, Adélia Terruta, uma jovem funcionária do PCP, esteve em Silves, por pouco tempo, 

para fazer trabalho de organização entre as mulheres corticeiras491. 

Mas os tempos eram de retrocesso em toda a oposição. O movimento eleitoral 

gerado pela candidatura de Humberto Delgado foi-se desmobilizando, reaparecendo a ideia 

da necessidade de um golpe militar para derrubar o regime. Os elementos comunistas mais 

activos estavam plenamente referenciados e vigiados, pelo que abandonaram a cidade 

rumo à Margem Sul. Outros, pela vigilância cerrada a que estavam sujeitos, desligaram-se 

do PCP e da actividade política. O declínio da indústria corticeira conduzira também à 

diminuição do operariado na cidade. A organização do PCP ficou a cargo de antigos 

simpatizantes e novos militantes que não estavam preparados para a dureza e 

complexidade das tarefas exigidas. 

Silves era uma terra “queimada” pela PIDE e, na década seguinte, perdeu a 

liderança da oposição algarvia. Assim, os anos 60 foram anos de quase imobilismo para a 

oposição na cidade e principalmente para a organização comunista. 

Mas essa será outra História… 

                                                           
491 AP de José António Correia Viola, Entrevista a Adelino Bento Norte, Doc. Cit., [Texto policopiado], 
Silves, 1975, e Entrevistas a João dos Reis Negrão, a Joaquim do Nascimento Ventura e a Sofia de 
Nascimento Pinto Terruta. 
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3.1 - David Rodrigues Neto 

 
 

David Rodrigues Neto, filho de João Diogo Rodrigues Neto e de Quitéria da 

Conceição Neto, nasceu a 31 de Março de 1895, no Algoz. Em criança, sendo filho de 

camponeses pobres, guardava porcos e fazia todo o tipo de trabalhos agrícolas para ajudar 

o magro rendimento familiar. O pai partira para Moçambique em busca de melhor vida 

para a família. Neto fez a instrução primária na terra natal. Ainda criança, foi auxiliar de 

um professor primário e, seguidamente, empregou-se na farmácia da localidade492. 

Conheceu nessa altura António Neves Anacleto que trabalhava na loja da D. Margarida. 

No Algoz, os moços tinham formado dois grupos: os afonsistas e os almeidistas, 

que disputavam impiedosas batalhas campais à pedrada. David Neto procurava Neves 

Anacleto para conversar, mas não falava de política, nem se juntava a nenhum dos grupos 

rivais, “talvez por influência de seu irmão, o padre rabino”493.  

Ainda rapaz esteve à morte, vítima de tuberculose, da qual se curou como por 

milagre. O pai regressara à Metrópole, mas estando o filho restabelecido, regressou 

levando a mulher. Neto ficou só com os irmãos. A sua difícil infância e juventude forjaram 

o seu carácter e prepararam-no “para os espinhos da vida”494. Com autorização do pai, 

Neto iniciou os estudos secundários no Seminário de Faro. Por não “demonstrar vocação 

para a vida eclesiástica”495 e pelas suas irreverências foi expulso deste. Frequentou, então, 

o Liceu de Faro, fazendo diariamente o percurso de bicicleta do Algoz a Faro e o regresso.  

A I Grande Guerra apanhou-o em idade do serviço militar obrigatório. Chamado a 

assentar praça em 1915, David Neto frequentou o curso de oficiais milicianos de infantaria, 

criado para treino dos soldados portugueses que iriam para a frente de batalha, tendo sido 

promovido a Alferes em 1916496. Integrou o Corpo Expedicionário Português (CEP) e 

seguiu para França. Este facto marcou e influenciou profundamente a sua vida. 

Na Flandres, a 15 de Dezembro de 1917, acompanhado do seu ordenança, David 

Neto capturou uma patrulha alemã muito bem armada que se aproximava da posição 
                                                           
492 Entrevista a Paulo Júdice Abreu Neto. 
493 Cf. A. Neves Anacleto, Ob. Cit., p. 40. 
494 Entrevista a Paulo Júdice Abreu Neto. 
495 Cf. Glória Marreiros, Ob. Cit., p. 345. 
496 AP de Paulo Júdice Abreu Neto, Ministério do Exército, «Carta de Patente» de David Rodrigues Neto. 
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portuguesa. Esta captura teve grande importância para os aliados pelas importantes 

informações fornecidas pelos prisioneiros497. O Estado-Maior Britânico, em nome do Rei, 

agraciou David Neto com a Military Cross a 31 de Março de 1918498. Pela mesma acção, 

em França, recebeu a Cruz de Guerra de 3ª Classe e, por distinção, foi promovido por 

Sidónio Pais ao posto de Tenente miliciano em Janeiro de 1918499. 

Numa deslocação ao país, em gozo de licença, foi-lhe oferecida colocação na 

Guarnição Militar de Lisboa, mas recusou-a “por considerar ser seu dever regressar ao 

posto de combate, onde deixara os seus sargentos e praças”500. 

A 9 de Abril de 1918, na batalha de La Lys, foi feito prisioneiro com o resto do 

CEP. Tentou duas vezes, sem sucesso, a fuga no Grão-Ducado de Baden, no sudoeste da 

Alemanha. À terceira vez foi bem sucedido, escapando-se do Grão-Ducado de 

Mecklemburgo, nas margens do Báltico, conseguindo chegar à Dinamarca, no mês de 

Novembro, no final da guerra501. Durante algum tempo viveu na Bélgica e em Inglaterra, 

mas regressou a Portugal, seguindo a carreira militar na guarnição de Coimbra. Aí 

matriculou-se na Faculdade de Direito e, ao mesmo tempo, foi um dos principais mentores 

e dinamizadores da “Liga dos Combatentes da Grande Guerra”. Em 1922, David Neto foi 

promovido a Capitão502. Acompanhou desde Coimbra os golpes de 18 de Abril de 1925503 

e de 19 de Julho do mesmo ano504. 

Foi através de Simas Machado, o Comandante da Região Militar de Coimbra, que 
                                                           
497 Cf. AHM, Proc. do David Neto, Ordem de serviço do Quartel-general, de 26 de Dezembro de 1917. 
498 Ibidem, CEP, Quartel-general, «Condecorações e Louvores». 
499 Ibidem, Decreto de Sidónio Pais, de 26 de Janeiro de 1918. 
500 Cf. Glória Marreiros, Ob. Cit., p. 345. 
501 AP de Paulo Júdice Abreu Neto, Alocução de Herlânder Duarte, [Texto policopiado], «Homenagem a 
David Neto», [Texto policopiado], Portimão, 10 de Dezembro de 1995. 
502 AP de Paulo Júdice Abreu Neto, Ministério do Exército, «Carta de Patente» de David Rodrigues Neto. 
503 A revolta de 18 de Abril de 1925 é considerada o primeiro ensaio do 28 de Maio de 1926. Nela estiveram 
envolvidos 61 oficiais e vários conspiradores civis. O golpe teve o apoio da Cruzada Nun’Álvares e algumas 
semelhanças com o golpe protagonizado por Primo Rivera em Espanha. Em Lisboa, a rotunda do Marquês 
foi ocupada pelos revoltosos, às 17 horas do dia 18, com o Batalhão de Metralhadoras, o Batalhão de 
Sapadores de Caminhos-de-ferro e a Artilharia de Queluz. No dia 19, Sinel de Cordes foi ao Quartel do 
Carmo tentar a conciliação. O Ministro da Marinha, Pereira da Silva, destacou-se a jugular o golpe. O 
Ministro da Guerra, Vieira da Rocha, que defendia que se parlamentasse com os revoltosos, foi exonerado. 
Em consequência da revolta foram presos os deputados Cunha Leal e Garcia Loureiro.  
504 A 19 de Julho deu-se a revolta liderada por Mendes Cabeçadas e Jaime Baptista. Foi decretado o estado de 
sítio. Jaime Baptista esteve detido em S. Julião da Barra, mas conseguiu evadir-se. Assaltou o forte do Bom 
Sucesso e Cabeçadas revoltou-se à frente do cruzador Vasco da Gama. O Batalhão de Telegrafistas instalou-
se no Alto da Ajuda. A revolta foi dominada por forças fiéis ao Governo comandadas por Agatão Lança que 
se tornaria amigo incondicional de Cabeçadas.  
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Neto entrou na organização do golpe de 28 de Maio de 1926. “Com a diminuta força do 

piquete de prevenção de Infantaria 33, ocupou o Quartel-General de Coimbra, onde deteve 

em respeito o Comandante da divisão, o seu Estado-Maior e dezenas de oficiais e 

sargentos”505, fazendo alastrar as adesões ao movimento, nomeadamente a de toda a 

guarnição de Coimbra.  

A sua participação neste golpe trouxe-o para Lisboa, onde concluiu o Curso de 

Direito, tornando-se cada vez mais conhecido nos meios militares e políticos. O seu exame 

de formatura, descrito por Neves Anacleto, mostra o prestígio que Neto, por essa altura, já 

gozava na capital506. Fazia parte de uma rede de oficiais, conhecidos pelos «rapazes da 

ditadura». Estes queriam reabilitar o Exército, cujo “falhanço era devido à incompetência 

profissional, mais do que à política”507. O grupo de «Tenentes» representava uma nova 

elite militar que se oferecia como modelo nacional508. 

David Neto destacou-se no Batalhão de Caçadores 5, na repressão do movimento 

de 7 de Fevereiro de 1927 em Lisboa. Participou no Golpe dos «Fifis»509, pelo que esteve 

preso por pouco tempo em S Julião da Barra510. 

Neves Anacleto descreve-o nessa época: “David Neto (…) passava por herói, 

qualidade que eu sempre lhe contestei (com razão)”511. 

David Neto teve um papel activo no seio dos militares, nomeadamente na 

distribuição dos cargos de Administradores do Concelho no Algarve no período da 

                                                           
505 AP de Paulo Júdice Abreu Neto, Alocução de Herlânder Duarte, [Texto policopiado], fl. 2, «Homenagem 
a David Neto», Portimão, 10 de Dezembro de 1995. 
506 Cf. A. Neves Anacleto, Ob. Cit., p. 114. 
507 Cf. Capitão David Neto, Doa a quem doer, Livraria Tavares Martins, Porto, 1933, p. 81. 
508 Cf. Rui Ramos, «A Segunda Fundação (1890-1926)», História de Portugal, dir. José Mattoso, Vol. VI, 
1994, p. 613. 
509 A Revolta de 12 de Agosto de 1927 teve por base um manifesto contra a nomeação de Passos e Sousa 
como Ministro da Guerra, publicado pelo Tenente Alfredo Morais Sarmento, depois de Carmona assumir a 
presidência. No dia 12 de Agosto, Fidelino de Figueiredo, então Director da Biblioteca Nacional, e o Tenente 
Henrique Galvão tentaram a edição de um Diário do Governo, nomeando Filomeno da Câmara como 
ministro de todas as pastas. Tiveram o apoio de David Neto, Fernando Rodrigues, Morais Sarmento e de 
António Ferro. O Director da Imprensa Nacional, Luís Derouet, não autorizou a publicação. O desenrolar 
desta revolta teve inúmeros episódios caricatos. Sobre esta revolta e a participação de David Neto, vide 
Eugénio Moutinho, Henrique Galvão ou a dissidência de um Cadete do 28 de Maio (1927-1952), Centro de 
História da Universidade de Lisboa, 2005, pp. 31-45 e A. Neves Anacleto, Ob. Cit., pp. 207 e 208. 
510 Cf. Eugénio Moutinho, Ob. Cit., p. 45. 
511 Cf. A. Neves Anacleto, Ob. Cit., p. 207. 



 488 

Ditadura Militar512. Neto “bateu-se terminantemente”513 para que Salazar fosse chamado 

para Ministro das Finanças. Fora seu aluno e chamava-lhe o “temido e incorruptível Mestre 

das Finanças”514. Pela intensa campanha que conduziu para que Salazar assumisse a chefia 

do Governo, Neto correu o risco de ser deportado para os Açores e de ser transferido 

compulsivamente para Bragança”515. 

Foi um dos maiores dirigentes a nível nacional da «Liga 28 de Maio», a herdeira da 

«Cruzada Nun’ Álvares Pereira»516, e fundador da União Nacional517. Desempenhou um 

papel fundamental, à frente de Caçadores 5, no combate aos revolucionários de 26 de 

Agosto de 1931518, recusando a promoção por distinção, uma vez que a luta que se travara 

era “entre portugueses”519. Não se livrou, porém, de lhe ser instaurado um processo militar 

por ter dado a ordem e concretizado a prisão a um superior hierárquico, o Almirante 

Mendes Cabeçadas, frente ao café Martinho em Lisboa520. Por isso, Neto esteve preso 

cerca de um mês em S. Julião da Barra521. Foi julgado, recorreu da pena522 e foi 

amnistiado523. A sua influência militar e política já era notória. 

Destacou-se no desempenho do cargo de Comandante da Divisão da PSP de 

Lisboa, tendo sido alvo de vários atentados524. Neto presidiu a várias comissões de 

sindicância a organismos suspeitos de irregularidades, nomeadamente à Bolsa Agrícola e à 

Alfândega de Lisboa. Nomeado Director interino da Imprensa Nacional para proceder a 

uma sindicância nesta instituição, a sua nomeação oficial não chegou a ser efectivada. 

                                                           
512 Cf. Voz do Sul n.º 663, 26 de Julho de 1931, p. 1, «Novo Administrador». 
513 AP de Paulo Júdice Abreu Neto, Alocução de Herlânder Duarte, [Texto policopiado], fl. 3, «Homenagem 
a David Neto», Portimão, 10 de Dezembro de 1995. 
514 Ibidem. 
515 Ibidem. 
516 Cf. António Costa Pinto, Ob. Cit., pp. 84 e 91. 
517 AP de Paulo Júdice Abreu Neto, Alocução de Herlânder Duarte, [Texto policopiado], fl. 3, «Homenagem 
a David Neto», Portimão, 10 de Dezembro de 1995. 
518 Cf. Fernando Rosas e J. M. Brandão de Brito (dir.), Ob. Cit., Vol. II, p. 665. 
519 AP de Paulo Júdice Abreu Neto, Alocução de Herlânder Duarte, [Texto policopiado], fl. 3, «Homenagem 
a David Neto», Portimão, 10 de Dezembro de 1995. 
520 Cf. Comércio de Portimão, n.º 2251, 14 de Janeiro de 1971, p. 4, «Falecimentos». 
521 Entrevista a Paulo Júdice Abreu Neto. 
522 Cf. IAN-TT, AOS/CP-191, Pasta 5.3.3/15, fl. 128-188, Carta de David Neto a Salazar, de 4 de Agosto de 
1932. 
523 Entrevista a Paulo Júdice Abreu Neto. 
524 AP de Paulo Júdice Abreu Neto, Alocução de Herlânder Duarte, [Texto policopiado], fl. 3, «Homenagem 
a David Neto», Portimão, 10 de Dezembro de 1995. 
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David Neto, tornado num entusiasta admirador de Mussolini, deu um apoio 

fundamental à organização Nacional Sindicalista525 e foi devido à sua intervenção que o 

jornal farense O Nacional Sindicalista conseguiu ser publicado526. 

Durante alguns anos, David Neto foi um homem da situação, mantendo relações 

privilegiadas com Salazar, defendendo “por palavras e actos, os ideais proclamados de 

ordem e de justiça sob o estandarte de «Deus, Pátria e Família»”527. O Tenente Assis 

Gonçalves, secretário e confidente de Salazar entre 1931 e 1934, de quem David Neto foi 

muito amigo, recomendou ao Presidente do Concelho: “O Capitão Neto precisa de ser 

conversado, mas directamente por V. Ex.ª – vale a pena aproveitá-lo para qualquer coisa 

que dê trabalho e honras, mas não dinheiro – porque não aceita”528. 

Os tempos eram conturbados. Imperava a intriga militar. A seu ver, o “Estado 

Novo” desviara-se gradualmente do espírito do 28 de Maio. Em 1933, já muito desiludido 

com o evoluir da situação política e militar, mas ainda apoiando e elogiando a obra de 

Salazar, publicou o livro Doa a Quem Doer529. Neto continuava a manter uma intensa 

correspondência com Salazar530, advertindo-o dos perigos existentes nas instituições do 

regime e da censura cega. Criticava insistentemente os ocupantes dos cargos públicos. 

“Uns são ignorantes e os outros Judas”531. Aconselhava Salazar a tomar medidas. “Pelo 

processo seguido, nunca conseguirá V.ª Ex.ª obter o tal «Estado Novo»”532. 

Em 1934, David Neto ainda defendia a ideia do “Estado Novo”, colaborando em 

acções de propaganda pelo Algarve, explicando a essência deste conceito533. Desdobrava-

se em iniciativas de trabalho promotoras da «Acção Escolar de Vanguarda»534. Depositava 

esperanças que o “Chefe” se libertasse das influências nefastas. “Oxalá Salazar se resolva a 

                                                           
525 Cf. Fernando Rosas, «O Estado Novo (1926-1974)», História de Portugal, dir. José Mattoso, Vol. VII, 
1994, p. 175, e António Costa Pinto, Ob. Cit., pp. 116 e 170. 
526 Cf. António Costa Pinto, Ob. Cit., p. 170. 
527 Cf. Glória Marreiros, Ob. Cit., p. 346. 
528 Idem, Ibidem.  
529 Cf. Capitão David Neto, Doa a quem doer, Livraria Tavares Martins, Porto, 1933. 
530 Cf. IAN-TT, AOS/CP-191, Correspondência particular, Pasta 5.3.3/15, fls. 128-188. 
531 Ibidem, Carta de David Neto a Salazar, de 23 de Janeiro de 1933. 
532 Ibidem. 
533 Cf. Correio do Sul, n.º 878, 14 de Janeiro de 1934, p. 2, «Propaganda do Estado Novo». 
534 Cf. O Fascismo em Portugal, Actas do Colóquio, Faculdade de Letras, Março 1980, Biblioteca de 
História 12, A Regra do Jogo, Lisboa, 1982, p. 241. 
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abrir os olhos” 535. A seu ver, este era induzido por “sabujos” que viviam “portas adentro 

com ele no proscénio da política”536.  

Em 1935, contraiu casamento com Maria Firmina Júdice de Abreu, descendente de 

famílias notáveis e muito abastadas de Portimão. Neto “queria dar-lhe como prenda de 

casamento o Salazar por padrinho”537. Este recusara “para não haver precedentes”538, 

prometendo ser o padrinho da primeira criança do casal. Neto encarregara Leal Marques de 

formular o pedido a Salazar e “este, com a sem-cerimónia habitual, respondeu 

terminantemente que não”, o que originara “uma zanga diabólica” de David Neto com 

Salazar539. “Neto, que salvara o governo de Salazar, mais de uma vez, pelas armas, nunca 

lhe perdoou aquela negativa”540. Esta vaidade de David Neto, segundo Costa Brochado, em 

nada diminuía “a grandeza moral desse nobre revolucionário a quem o 28 de Maio nunca 

deu um escudo e dele recebeu muitos”541. 

Nesse mesmo ano, David Neto afastou-se “do serviço activo”542. Pediu licença 

ilimitada, que lhe foi concedida, e fixou-se em Portimão, dedicando-se à administração e 

gestão dos muitos bens patrimoniais de sua mulher. Nunca exerceu advocacia. Mesmo 

longe de Lisboa, continuava a pugnar pelos princípios do 28 de Maio que considerava 

estarem em perigo, “salvo se Salazar se dispuser a consentir que se corra de vez com essa 

praga de parasitas que pululam pelas cadeiras do Governo e várias outras situações de 

destaque em funções públicas e organismos políticos”543. Para Neto, o exército tinha por 

missão “velar e sofrer”544 para que “a cáfila dos Pachecos, Caeiros e C.ª”545 não sofressem 

“a mais ligeira diminuição na opípara papança”546 com que sempre tinham vivido “sob 

                                                           
535 Cf. IAN-TT, AOS/CP-191, Correspondência particular, Pasta 5.3.3/15, Carta de David Neto a um amigo 
(Cabrita?), data ilegível. 
536 Ibidem. 
537 Cf. Costa Brochado, Memórias de Costa Brochado, Lisboa, 1987, pp. 128 e 129. 
538 Entrevista a Paulo Júdice Abreu Neto. 
539 Cf. Costa Brochado, Ob. Cit., pp. 128 e 129. 
540 Idem, Ibidem, p. 129. 
541 Idem, Ibidem. 
542 Cf. Comércio de Portimão, n.º 2251, 14 de Janeiro de 1971, p. 4, «Falecimentos». 
543 Cf. IAN-TT, AOS/CP-191, Pasta 15 Fólios 152 a 154, Carta de David Rodrigues Neto, de 9 de Janeiro de 
1936. 
544 Ibidem. 
545 Ibidem. 
546 Ibidem. 
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todos os regimes políticos e as mais variadas formas de governo”547. E “vá lá alguém do 

lado de cá falar em princípios nacionalistas, esboçar projectos, apontar ideias, preconizar 

medidas moralizadoras (...) bombardeiam-no logo os infalíveis com a afirmação (...) de que 

está contra as directrizes do chefe e não se sujeita aos preceitos por ele estabelecidos”548. 

No entanto, perante ameaças graves de alteração da ordem pública, David Neto era 

de imediato chamado, pois precisavam dele “para fazer de teso no lodaçal” 549. Assim, não, 

“nunca mais!”550. Costa Brochado escreveu: “Delgado e Neto, como tantos outros eram 

heróis do regime!....O problema, com homens desses, era contê-los, segurá-los…”551 

Neto frequentava o café “A Brasileira” no Chiado. No grupo da “Brasileira”, Neto e 

Mário Pessoa mostravam-se dispostos a conspirar porque “não suportavam mais desvios da 

marcha da Revolução”. Costa Brochado alegou que, “tendo eles feito e mantido a 

Revolução”, não a podiam abandonar ao inimigo, pelo que deveriam ser candidatos às 

eleições para a Assembleia Nacional para lá dizerem o que “tivessem a dizer”552. Neto 

concordou. Apresentada esta proposta a Ulisses Cortês, Presidente da União Nacional, este 

“redarguiu, mal-humorado, que esses militares estavam ultrapassados e não tinham 

qualquer interesse político”553. 

Neto e Delgado foram colaboradores destacados de A Verdade. Ambos tinham a 

solidariedade de Costa Brochado relativa às “as suas preposições e exigências políticas”, 

porque “os dois eram, a esse tempo, líderes de todos os extremismos políticos (…) à 

direita”554. Costa Brochado definiu-os: “Pertenciam a uma espécie em que, em última 

análise, o coração predomina, impondo paixões sinceras, indomáveis”555. Assim, podiam 

“variar com o vento, sem nunca deixarem de ser sinceros”556. 

A 28 de Maio de 1938, David Neto foi condecorado pelo Presidente Carmona, 

juntamente com o Capitão Mário Pessoa, o Tenente Moreira Lopes e Jorge Botelho Moniz, 

                                                           
547 Ibidem. 
548 Ibidem. 
549 Ibidem. 
550 Ibidem. 
551 Cf. Costa Brochado, Ob. Cit., p. 189. 
552 Idem, Ibidem, p. 122. 
553 Idem, Ibidem. 
554 Idem, Ibidem. 
555 Idem, Ibidem. 
556 Idem, Ibidem. 
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ficando a ser conhecidos como “os quatro heróis”557 nacionais. Em Junho desse ano, 

nasceu o seu único filho, tendo Neto convidado imediatamente o seu irmão eclesiástico 

para padrinho, ignorando propositadamente a promessa de Salazar558. 

Com o eclodir da II Guerra Mundial, Neto foi chamado ao serviço, pelo que 

interrompeu a licença. Começou por fazer o curso de promoção a Oficial Superior, sendo 

promovido a Major em 1940559. Colocado em Lisboa como Comandante da nova e única 

unidade de elite, organizou o Batalhão de Carros de Infantaria na Amadora. Pela 

importância militar da sua posição, e sendo conhecida a sua rebeldia e descontentamento 

com as chefias militares, o Ministro Santos Costa, “receoso que David Neto estivesse a 

planear um golpe militar pediu-lhe a entrega das munições de canhão da sua unidade”560. 

David Neto cumpriu a ordem, despiu a farda e regressou de imediato a Portimão. Santos 

Costa mandou um emissário a Portimão para amenizar a situação e fazê-lo reconsiderar, 

mas David Neto manteve-se intransigente. Nunca mais se voltou a fardar, nem a usar as 

condecorações recebidas, nomeadamente o Oficialato da Torre e Espada com Palma 

Dourada, a maior condecoração nacional, e a Medalha de Ouro de Valor Militar com 

Palma Dourada, a maior condecoração militar. Na época, David Neto era o oficial detentor 

do conjunto das mais altas condecorações no Exército Português561. Por ocasião da invasão 

de Timor pelos aliados, em Dezembro de 1941, David Neto deslocara-se à Embaixada 

inglesa em Lisboa e devolvera em protesto a Military Cross, com que tinha sido agraciado 

na I Guerra562. 

A partir de 1943, radicou-se definitivamente em Portimão. Afastado da vida militar, 

Neto preservou os hábitos de caserna: tomava banho de água fria e fazia ginástica. Quem 

com ele privou, descreve-o como um homem muito rijo, física e psicologicamente563. 

Tal como Henrique Galvão, o desencanto de Neto com o regime foi progressivo. 

Cada vez mais descontente com a hierarquia militar, Neto ficou em Portimão com licença 
                                                           
557 Cf. Telmo Faria, Debaixo de Fogo!: Salazar e as Forças Armadas (1935-1941), Edições Cosmos, 
Instituto de Defesa Nacional, p. 222. 
558 Entrevista a Paulo Júdice Abreu Neto. 
559 AP de Paulo Júdice Abreu Neto, Ministério do Exército, «Carta de Patente» de David Rodrigues Neto. 
560 Entrevista a Paulo Júdice Abreu Neto. 
561 AP de Paulo Júdice Abreu Neto, Alocução de Herlânder Duarte, [Texto policopiado], fl. 5, «Homenagem 
a David Neto», Portimão, 10 de Dezembro de 1995. 
562 Entrevista a Paulo Júdice Abreu Neto. 
563 Entrevistas a Manuel António Dias Marques e a Vitoriano Rosa. 
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ilimitada. Por não lhe ter sido atribuída uma promoção que lhe era devida, protestou e 

requereu a demissão do exército, mas só o conseguiu no mesmo dia em que passou, por 

força de lei, à reserva, em 1952564. 

Afastou-se progressivamente do regime e aproximou-se da oposição no seio dos 

militares565. Em 1947, Santos Costa informava Salazar sobre dois movimentos no exército, 

um à esquerda e outro à direita, que planeavam um golpe de Estado para derrubar o 

regime: “À conspiração das direitas junta-se agora novo grupo que tem na base os quatro 

heróis da situação: Botelho Moniz, Moreira Lopes, David Neto e Mário Pessoa”566. 

Segundo o Ministro, o programa desta conspiração baseava-se no “regresso à pureza dos 

princípios do 28 de Maio, (…) no fim dos escândalos e roubalheira do corporativismo” 567, 

no “aumento de vencimentos por forma a reporem o oficial na dignidade da sua função”568 

e na exigência de eleições livres. 

Na verdade, David Neto participou em várias conspirações militares, dando-lhes o 

seu apoio implícito ou explícito. O mal-estar no meio militar era, de facto, indisfarçável. O 

vexame de sujeitar oficiais do Exército à devassa da Polícia política e às suas prisões 

reforçara o “espírito do corpo contra o regime e contra Santos Costa”569. 

Neto manteve relações pessoais e políticas com os mais destacados elementos 

militares e civis da oposição não comunista, nomeadamente Mendes Cabeçadas, António 

Maia, Henrique Galvão, Mário Pessoa, Cunha Leal, Rolão Preto, Garcia Domingues, 

Vasco da Gama Fernandes, entre muitos outros.  

Sendo um dos subscritores do convite ao Almirante Quintão Meireles para se 

candidatar à Presidência da República, fez parte da Comissão Nacional dessa 

candidatura570 e foi orador na primeira e única sessão pública em Lisboa, levada a cabo na 

                                                           
564 Entrevista a Paulo Júdice Abreu Neto. 
565 Cf. Vitoriano Rosa, «Para a história das lutas pela Libertação no Algarve», in III Congresso sobre o 
Algarve, Vol. 1, Ob. Cit., p. 132.  
566 Cf. Correspondência de Santos Costa para Oliveira Salazar (1934-1950) – I, 1ª Edição, Comissão do 
Livro Negro sobre o regime fascista, Presidência do Conselho de Ministros, Novembro de 1988, Carta de 
Santos Costa a Salazar, de 10 de Março de 1947, p. 170. 
567 Ibidem. 
568 Ibidem. 
569 Cf. Fernando Rosas, «O Estado Novo (1926-1974)», História de Portugal, Ob. Cit., p. 520. 
570 Cf. Eugénio Moutinho, Ob. Cit., pp. 130 e 131. 
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Garagem Monumental, ao Areeiro571, e também na realizada em Loulé, no Algarve572. 

Neto publicou artigos na imprensa, concedeu algumas entrevistas573 e escreveu a 

muitos dos seus correligionários uma série de cartas574, onde desmascarava a corrupção e o 

descalabro do regime que nos primeiros anos tinha apoiado. Sabendo que os exemplares 

das cartas seriam recolhidos pela PIDE e dados a conhecer a Salazar, David Neto era 

implacável: “O Executivo Português tem posto e disposto como em País conquistado, da 

liberdade, da vida, do património e da própria moral da grande maioria dos cidadãos”575. 

Salazar, do “Alto do Olimpo”, onde parecia que pontificava “com inultrapassável poder 

discricionário”576, também não era poupado. 

As chamadas «Cartas políticas», enviadas a altas individualidades civis e militares 

pelo correio, nas quais denunciava o esbanjamento de recursos públicos “em corrupções, 

peculatos, palácios, exposições, banquetes e desvios”577, acabaram por levá-lo à prisão. 

Numa carta, datada de Maio de 1952, David Neto foi devastador para o regime que ajudara 

a criar: “Quando a legitimidade de um regime está em flagrante contraste com princípios 

básicos da moral, (…) calcando a pés juntos a liberdade e os legítimos direitos dos 

cidadãos, a indisciplina pode e deve ser considerada como virtude”578. 

Segundo a PIDE, David Neto pretendia, “antes de qualquer acto revolucionário 

com armas”, causar “alarme e inquietação pública, (…) instigar à indisciplina e à 

desobediência, (…) julgando-se a coberto de sanções legais em virtude de anteriores 

serviços prestados ao País”579.  

Pois, enganara-se! David Neto foi preso pela PIDE a 30 de Maio de 1952, em 

Portimão, “por actividades contra a segurança do Estado”580. Foi restituído à liberdade a 7 

de Junho de 1952, mediante caução. Foi julgado a 21 de Outubro de 1952 pelo 1º Juízo 

                                                           
571 Cf. Eugénio Moutinho, Ob. Cit., p. 137. 
572 Entrevista a Vitoriano Rosa. 
573 Cf. Correspondência de Santos Costa para Oliveira Salazar (1934-1950) Ob. Cit., p. 175. 
574 AP de Paulo Júdice Abreu Neto. 
575 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC PC 41/92 UI 5067, David Rodrigues Neto, fl. 27, Relatório de 5 de Junho de 
1952. 
576 Ibidem. 
577 Ibidem, fl. 26, Relatório de 5 de Junho de 1952. 
578 Ibidem. 
579 Ibidem, fl. 29, Relatório de 5 de Junho de 1952. 
580 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, RGP 20803, Biografia prisional de David Rodrigues Neto. 
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Criminal de Lisboa “sob a acusação de injúrias ao poder executivo” 581, tendo sido 

absolvido. 

Na semana seguinte, foi julgado pelo Tribunal da Comarca de Portimão, a 27 de 

Outubro de 1952, pelo “facto de não ter comparecido”582 no posto da Polícia “a fim de 

prestar declarações” relativas ao processo de Henrique Galvão e outros583, não obstante ter 

sido notificado584. O referido processo era o que envolvia a Organização Cívica Nacional e 

a designada “intentona da Rua da Assunção”585. No acto de notificação, Neto tinha logo 

declarado “que não compareceria, recusando-se a receber o duplicado do respectivo 

mandado”586. A Polícia queria ouvi-lo também pela “necessidade de esclarecer a sua 

responsabilidade na autoria e distribuição das cartas que circulavam em seu nome e que a 

PIDE considerava instigarem à desobediência colectiva às leis”587 e criarem “o espírito 

propício à perturbação da ordem”588, sendo o seu conteúdo “gravemente ofensivo”589 para 

o Executivo e para Salazar. David Neto voltou a ser absolvido. 

Em Fevereiro de 1957, a Rainha de Inglaterra Isabel II, em visita de Estado a 

Portugal, convidou-o para uma recepção na embaixada inglesa. Neto não foi, mas 

agradeceu o convite a Isabel II, terminando a sua missiva com “God save the Queen”590. 

David Neto fez parte da Comissão Nacional da Candidatura à Presidência da 

República do General Humberto Delgado. Representou o General em muitos comícios, 

tendo-o acompanhado no seu percurso por todo o país. No célebre comício no Coliseu do 

                                                           
581Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, RGP 20803, Biografia prisional de David Rodrigues Neto. Sobre a sua 
participação, declarações e testemunhas de defesa neste processo vide IAN-TT, PIDE/DGS, Proc.º Crime 
41/52, Pasta 1, David Rodrigues Neto. 
582 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC PC 41/92 UI 5067, David Rodrigues Neto, fl. 23, Relatório de 5 de Junho de 
1952. 
583 Cf. Eugénio Moutinho, Ob. Cit., p. 147. 
584 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC PC 41/92 UI 5067, David Rodrigues Neto, Relatório de 5 de Junho de 1952. 
585 Depois da eleição de Craveiro Lopes, o Ministro Trigo de Negreiros, a 8 de Janeiro de 1952, comunicou 
ter sido descoberta uma conspiração organizada por Henrique Galvão, com o Brigadeiro António Maia e os 
Coronéis Martins dos Reis e Gonzaga Tadeu. Estes foram condenados, no fim do ano, a 11 e 12 de 
Dezembro, a penas de prisão entre dois e três anos. 
586 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC PC 41/92 UI 5067, David Rodrigues Neto, fls. 23 e 24, Relatório de 5 de 
Junho de 1952. 
587Ibidem. 
588 Ibidem. 
589 Ibidem. 
590 Entrevista a Paulo Júdice Abreu Neto. 
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Porto, Neto, “que fora prosélito de Salazar”, discursou591. 

No último dia da campanha, David Neto voltou a discursar no Liceu Camões. 

Mário Soares, presente nesse comício, ouviu-o pedir “desculpa aos republicanos de ter 

contribuído de armas na mão para a consolidação do salazarismo”592, confessando-se 

arrependido. No dia das eleições, teve um papel de destaque na fiscalização da votação em 

Portimão e Lagos. Apesar da vigilância cerrada que fez ao escrutínio em Portimão, 200 

votos a favor de Américo Tomás “foram metidos sem que os oposicionistas 

verificassem”593. A fraude eleitoral levou-o a cortar relações com o então Presidente da 

CM de Portimão, Salvador Gomes Vilarinho. Este deu a conhecer o facto a Salazar, 

mostrando-se desgostoso, mas com “a tranquilidade da consciência de quem pôs o seu 

dever para com a pátria acima das amizades pessoais”594. 

Depois das eleições presidenciais, David Neto continuou a escrever aos amigos, 

denunciando os males do regime e a postura de Salazar: 

 
 “A produção, o transporte e o consumo, nos sectores de baixa e média estruturas 
económico-sociais, definham estranguladas pela servidão asfixiante de encargos 
desconformes, de vespeiros de fiscais e de toda a sorte de emplastros burocráticos. É a 
anarquia na administração pública, obra da corrupta oligarquia estatal. Vive a alta finança, 
manda a alcateia de nabos oligarco-plutocráticos. E o Pôncio Pilatos, indiferente à 
corrupção que o rodeia, lava as mãos como no credo, e a corrupção continua”595.  
 
 
A política nacional no Ultramar também constituía alvo das suas críticas e 

preocupações596. A fraude eleitoral fê-lo perder de vez as esperanças numa mudança 

pacífica no regime. 

 
“Os homens são outros, mas o governo é o mesmo. Censura, Polícia Política, e Tribunais 
Especiais. Quartel General em Abrantes. Se temem, é porque devem. Não lhes aproveitou a 
edificante lição da última campanha eleitoral? Para quê, mais uma ameaçazinha de mandar 
apertar ainda mais os elos às algemas da liberdade, ordenando maior quinhão de licença a 

                                                           
591 Cf. Humberto Delgado, Memórias, Ob. Cit., p. 178. 
592 Cf. Mário Soares, Ob. Cit., p. 232.  
593 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Serviços Centrais, Proc. 1546/57- SR, Vol. 4, n.º 72, Conf. n.º 43/58 do PV da 
PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 12 de Junho de 1958. 
594 Cf. IAN-TT, AOS/CO/PC-51, 9.ª Sbd., pasta 13, n.ºs 497-500, Carta de Salvador Gomes Vilarinho a 
Salazar, data ilegível. 
595 Cf. IAN-TT, AOS/CP-191, Pasta 15, fl. 170, Panfleto de David Neto, «Condescendência ou 
estratagema?», Setembro 1958. 
596 Ibidem, fl. 172. 
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certos díscolos da desordem, que a Nação paga generosamente para serem fiéis e 
imparciais mantenedores da ordem? Reveja-se todo o sistema político decalcado das 
infaustas instituições que justificaram a Revolução Francesa”597.  
 
Juntamente com Costa Gomes e Beleza Ferraz, apoiou o General Júlio Botelho 

Moniz que, com o aval do embaixador norte-americano em Portugal, tentou derrubar 

Salazar, em Abril de 1961598. O Coronel Joaquim dos Santos Gomes, um militar fiel ao 

regime, mas amigo dedicado de David Neto, foi ao Hotel Frankfurt, em Lisboa, onde Neto 

estava instalado, e aconselhou-o a regressar imediatamente ao Algarve, uma vez que 

Salazar e a PIDE estavam a par dos planos do golpe, pelo que as forças do regime 

preparavam-se para entrar em acção. Neto concordou, talvez porque alguns minutos antes 

tinha ouvido de seu filho o mesmo conselho599. 

A sua participação militar e política, desde o «Golpe dos Fifis», a adesão ao 

salazarismo da década de 30, a simpatia pelo Movimento Nacional Sindicalista e o 

envolvimento nas candidaturas de Quintão Meireles e de Humberto Delgado e em acções 

conspirativas, têm um elemento comum identificado com a fidelidade ao espírito da 

revolução de 28 de Maio de 1926, feito pelos que tinham vencido a inércia, “sabia Deus 

com que perigos”600 e sacrifícios.  

 
“Por evolução ou por revolução há que aproar a Nau do Estado a rumo que satisfaça 
plenamente aos princípios fundamentares que preconizavam os homens do 28 de Maio, 
queiram ou não os tubarões da plutocracia e os barões do Polit-Buro, intrusos, arrivistas, e 
mercenários da Situação, feitos Marechais do “Estado Novo”601. 
 

A seu ver, Salazar falhara redondamente a sua missão. “Em vez de eliminar os 

defeitos e aproveitar as virtudes do passado próximo, o Pontifex Maximus do Estado Novo 

criou organismos e estabeleceu práticas que, ao fim e ao cabo, eliminaram as virtudes e 
                                                           
597 Ibidem. 
598 A «Abrilada» foi uma movimentação de várias personalidades do regime, lideradas pelo Ministro da 
Defesa, Júlio Botelho Moniz, e apoiadas pelo antigo Presidente da República Craveiro Lopes, visando afastar 
Salazar através de um golpe palaciano. Chegou a falar-se no regresso de Craveiro Lopes à presidência, com 
Marcelo Caetano a chefiar o Governo. As chefias militares dos três ramos das Forças Armadas apoiavam o 
golpe. A excepção foi Kaúlza de Arriaga, Subsecretário de Estado da Aeronáutica, que, sem dar 
conhecimento ao Ministro da Defesa, pôs várias unidades da Força Aérea em regime de prevenção. O golpe 
de Botelho Moniz acabou por falhar pela espera de 24 horas concedidas para a demissão de Salazar. 
599 Entrevista a Paulo Júdice Abreu Neto. 
600 AP de Paulo Júdice Abreu Neto, do Prefácio de A Mentira da Verdade. 
601 Cf. IAN-TT, AOS/CP – 191, Pasta 15, fl. 170, Panfleto de David Neto, «Condescendência ou 
estratagema?», Setembro 1958. 
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agravaram os defeitos desse mesmíssimo passado”602. 

Nos anos sessenta, David Neto recebeu na sua Quinta de Estômbar um membro do 

Comité Central do PCP. O pedido para o encontro chegara-lhe através de um seu amigo de 

Portimão. Após a reunião e a saída dos visitantes, disse: “Inimigos dos meus inimigos, 

meus amigos são”603.  

Nos últimos anos de vida, David Neto escreveu as suas memórias que continuam 

inéditas. Neto anunciou mais dois livros “já concebidos”604. Às suas memórias, deu o título 

A Mentira da Verdade. David Neto ofereceu-as “a todas as modalidades de críticos”605: 

 
“Dada a minha licenciatura em Direito, e a prática como réu em sete julgamentos, dos 
quais um na Alemanha, como prisioneiro de guerra, mas limpo de Registo Criminal, e de 
um exemplar comportamento como militar, tomei as necessárias precauções para continuar 
imune. (…) Adoptei, com ímpar cautela, a táctica mais difícil: a do mexilhão, entre as 
vagas e as fragas. Nunca me deixando dominar por uns, os intrusos do Poder, nem aderir 
aos outros, os que pretendiam regressar ao passado ou ingressar no desconhecido”606. 
 
Por isso, tinha sido “despojado de tudo: imunidades, jurisdição, vencimentos e 

pensões”607. A seu ver, só não o tinham privado “do uso das nove medalhas que ganhara 

servindo a Pátria, por suporem que [o] exautorariam em ignominiosa exprobração 

pública”608.  

Em Portimão, David Neto fez importantíssimos legados609. Por esse facto, a nível 

local, tornou-se intocável, apesar de tratar com grande desprezo e afrontar publicamente os 

polícias e os elementos da GNR que vigiavam a cidade. O regime não ficava entusiasmado 

com as suas avultadas doações. O Ministro das Finanças, Ulisses Cortês, advogava “que 

                                                           
602 Ibidem. 
603 Entrevista a Paulo Júdice Abreu Neto. 
604 AP de Paulo Júdice Abreu Neto, do Prefácio de A Mentira da Verdade. 
605 Ibidem. 
606 Ibidem. 
607 Ibidem. 
608 Ibidem. 
609Cf. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Vol. XVIII, Lisboa/Rio de Janeiro, Editorial 
Enciclopédia Lda.., [s.d.], pp. 636-637. David Neto fez importantíssimos legados a Portimão, nomeadamente 
40 mil metros de terreno para as instalações desportivas do Portimonense Sporting Clube e o terreno onde 
veio a ser construído o Hospital Distrital de Portimão, hoje, o Hospital da Santa Casa da Misericórdia. Em 
conjunto com a família de sua mulher, doou o palácio Júdice, na Mexilhoeira da Carregação, para uma obra 
de assistência para rapazes. Vendeu por uma quantia simbólica o terreno para o novo liceu de Portimão, a 
actual Escola Secundária Poeta António Aleixo. Ofereceu ainda um terreno com mais de 30 mil metros 
quadrados, no Bairro Pontal, para construção de pavilhões de Oncologia. Neste caso, por não terem sido 
realizadas as obras, houve a reversão para o doador. Entrevista a Paulo Júdice Abreu Neto. 



 499 

não se devia aceitar nada do Neto, para não valorizar a sua carta política”610.  

David Rodrigues Neto faleceu em Portimão, a 4 de Janeiro de 1971, vítima de 

enfarte do miocárdio. Foi sepultado, a seu pedido, no Algoz, junto à campa de seus pais611. 

A título póstumo, foi-lhe concedida a Medalha de Ouro de Mérito Municipal, por 

ocasião da passagem do 1º centenário do seu nascimento. Herlânder Duarte, economista e 

dirigente da Liga dos Combatentes, deslocou-se a Portimão, onde proferiu algumas 

palestras sobre David Neto. A cidade tem uma praceta e um agrupamento horizontal 

escolar do 1º ciclo com o seu nome. 

                                                           
610 Entrevista a Paulo Júdice Abreu Neto. 
611 Cf. Comércio de Portimão, n.º 2251, 14 de Janeiro de 1971, p. 4, «Falecimentos». 



 500 

4 - Outras Personalidades e Aspectos significativos da Oposição 
silvense ao “Estado Novo” 

 
 

4.1 - Mulheres silvenses na Oposição 
 
 

Os tempos da I República, tão intensamente vividos em Silves, alargaram a 

intervenção feminina, mas com grandes limitações. A participação das mulheres nas 

eleições tinha levantado inúmeros protestos612. O exercício de voto e a sua intervenção na 

política eram vistos pela maioria dos homens republicanos como “um horror! …”613, que 

conduziria a uma indesejável masculinização da mulher. O papel da mulher crescera na 

intervenção cívica republicana, mas politicamente não tinha expressão. Nas fábricas e nos 

campos as mulheres continuaram “sem voz”. Só a insistente propaganda da Liga das 

Mulheres Republicanas Portuguesas se fazia sentir nas cidades, junto das mulheres mais 

cultas e das classes remediadas. Maria Gomes Santinho, associada desta Liga, casou-se 

civilmente com José Ventura Vargas, contrariando o ancestral casamento religioso614.  

 A predominância das mulheres no ensino primário era até contestada, uma vez que 

eram tomadas como “seres fracos afeitos às tradições do passado” 615, que não se 

desprendiam facilmente das crenças religiosas, pelo que “a sua educação há-de mais ou 

menos ressentir-se dos vícios nativos”616. Os professores deveriam ser homens, bons 

republicanos que fariam propaganda ao mesmo tempo. As mulheres só deveriam ser 

colocadas em escolas próprias do seu sexo617. 

Na verdade, no país profundo, após a implantação da República, as coisas pouco 

mudaram para as mulheres. A participação das trabalhadoras silvenses em lutas operárias 

teve o seu auge na vitória das costureiras da cidade que, em Maio de 1925, desencadearam 

uma greve de 10 dias pelo cumprimento das 8 horas de trabalho618. 

                                                           
612 Cf. Alma Algarvia n.º 32, 15 de Outubro de 1911, «A mulher e as eleições» (poema de Armando 
Rodrigues). 
613 Ibidem, n.º 9, 7 de Maio de 1911, p. 1, «Carta de Lisboa». 
614 Ibidem, n.º 16, 25 de Junho de 1911, p. 3, «Messines». 
615 Ibidem, n.º 44, 7 de Janeiro de 1912, p. 1, «A Principal Questão» (artigo de Júlio Braz). 
616 Ibidem. 
617 Ibidem. 
618 Cf. Carlos da Fonseca, Ob. Cit., p. 174. 
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Contrariando o ideário republicano, o regime salazarista criou uma nova imagem da 

mulher, idealizada pela religião e pela moral: uma esposa carinhosa e submissa e uma mãe 

sacrificada e virtuosa, traduzindo o lema “a mulher para a família, a mulher para o lar”619. 

Salazar expressara claramente a sua ideia relativamente à mulher e ao seu papel social, 

num discurso a 16 de Março de 1933: 

  
“o trabalho da mulher fora do lar desagrega este, separa os membros da família, torna-os 
um pouco estranhos uns aos outros. Desaparece a vida comum, sofre a obra educativa das 
crianças, diminui o número destas. E com o mau ou impossível funcionamento da 
alimentação e do vestuário verifica-se uma perda importante, raro, materialmente 
compensado pelo salário recebido”620. 
 
Assim, a Constituição de 1933 reflectia a ideia que o aparelho produtivo não devia 

afastar a mulher da família, pois esta era vista como uma realidade primária e fundamental 

de toda a orgânica nacional621, na qual se fundava a ordem política e social da nação, pelo 

que era obrigação do Estado garantir a “defesa da família, como fonte de conservação e 

desenvolvimento da raça, como base primária da educação”622, da disciplina e harmonia 

social e como fundamento da ordem política e administrativa623. 

Na sua postura sobre a mulher e, consequentemente, sobre a família, o regime teve 

o total apoio da Igreja Católica. Convergiam na ideia de que se viviam os mais difíceis 

tempos para a família, uma vez que esta se vinha corrompendo desde o racionalismo 

iluminista e o passado liberal. Contudo, o novo e pior inimigo da família era o comunismo, 

o principal alvo a combater. Assim, desde o seu início, o “Estado Novo” percebeu a 

necessidade e as vantagens de enquadrar as mulheres no seu seio, principalmente as mães 

de família e as raparigas mais novas, em idade de serem moldadas ideologicamente, 

segundo os ideais salazaristas624. 

                                                           
619 Citado em http://neh.no.sapo.pt/documentos/os_movimentos_femininos_em_portugal.htm, Feminismo-Os 
movimentos femininos em Portugal no século XX "o caso particular do MDM". 
620Ibidem. 
621 Artigo 11º da Constituição de 1933. 
622 Ibidem. 
623 Artigo 12º da Constituição de 1933. 
624 Cf. Irene Flunser Pimentel, Ob. Cit., pp. 19, 25 e ss. 
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Com esse objectivo, e também para preparar as mulheres para a sua missão natural, 

foram criados vários organismos625. 

Contrariando esta posição, o jornal oposicionista de Silves, A Rajada, via com bons 

olhos a intervenção da mulher na sociedade e orgulhava-se de Noémia Marques Guerreiro, 

uma artista silvense, fundadora da revista Femina, de Lisboa, e promotora de uma 

exposição na Casa do Algarve626. O jornal apelava à participação das raparigas no “ideal 

de Beleza e Renovação” 627, pedindo-lhes escritos, opiniões, preocupações, uma vez que 

era “preciso mostrar que a cabeça das raparigas”628 não servia “apenas para mostruário da 

arte moderna dos cabeleireiros”629.  

Desconhece-se as circunstâncias em que Maria Guerreiro, de Messines, foi presa, a 

6 de Março de 1937, “para averiguações, sendo restituída à liberdade no mesmo dia”630. 

No contexto da II Grande Guerra, a intervenção das mulheres acentuou-se. As 

mulheres dos operários silvenses manifestaram-se contra a falta de géneros631 e 

reclamaram junto da Comissão reguladora de abastecimentos da demora na entrega das 

senhas de racionamento e da falta generalizada dos géneros. Ao coro de protestos das 

mulheres juntava-se o choro das crianças que levavam ao colo. O MUD, apesar de não ser 

uma associação feminina, teve muitas simpatizantes e activistas femininas em Silves. 

Maria da Glória Ventura Duarte632 foi a figura de proa local do Conselho Nacional das 

                                                           
625A partir de 1934 surgiram movimentos e associações femininas organizadas pela Acção Católica 
Portuguesa. Em 1936, António Carneiro Pacheco, Ministro da Educação Nacional, criou a “Obra das Mães 
pela Educação Nacional”. Um ano depois criou a “Mocidade Portuguesa Feminina”, que, como o próprio 
nome indica, tinha os mesmos objectivos da Mocidade Portuguesa já existente. A Legião Portuguesa também 
organizou mulheres para tarefas de enfermagem e acção social e instituiu as bases das Organizações 
Legionárias Femininas. 
626 Cf. A Rajada, n.º 2, 15 de Dezembro de 1935, p. 1, «Uma Mulher que triunfa». 
627 Ibidem, n. º 8, 26 de Janeiro de 1936, p. 3, «Rajada». 
628 Ibidem. 
629 Ibidem. 
630 Cf. Presos Políticos no Regime Fascista, Ob. Cit., Vol. II, 1936-1939, p. 457. 
631 Cf. Ana Barradas, Ob. Cit., pp. 131 e 132. 
632 Maria da Glória Ventura Duarte, filha de João José Duarte e de Maria da Glória d’ Oliveira Ventura, 
nasceu em Silves, a 12 de Julho de 1926. Estudou na Escola Comercial e Industrial de Silves, onde se 
destacou pela sua inteligência. Distinguia-se das jovens da sua idade pela sua intelectualidade, pelo seu saber, 
leituras e ideais. Em Silves, foi a figura de proa da organização feminina do MUD, do MUDJ, do CNMP, da 
AFPP e do MNDF, sendo fundadora desses núcleos na cidade e em S. Bartolomeu de Messines. Destacou-se 
na campanha de Norton de Matos. Dotada de um carácter muito sensível e artístico, ainda jovem começou a 
sofrer de depressões. Casou-se com Sidónio Nunes Pacheco, em Dezembro de 1947, de quem teve um filho. 
Através do marido, desenvolveu ligações ao PCP. Devido ao emprego de seu marido, viveu nas Caldas da 
Rainha, na Cova da Piedade e em Lisboa. O estado da sua saúde mental foi-se agravando até que começou a 
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Mulheres Portuguesas (CNMP) e da Associação Feminina Portuguesa para a Paz (AFPP) 

bem como do Movimento Nacional Democrático Feminino633, dos quais distribuía a 

propaganda e divulgava as propostas “tendentes à dignificação e emancipação da 

mulher”634.  

Quando no dia 17 de Outubro de 1945 Silves teve, no Teatro Mascarenhas 

Gregório, a primeira reunião pública do MUD, havia muitas mulheres na sala. Foi lida uma 

mensagem das mulheres de Silves, saudada com aclamação635. 

A Presidente da extinta Associação das Costureiras silvenses, Maria das Dores 

Passarinho (a Bia Passarinho)636, teve um destacado papel na organização feminina e na 

divulgação do movimento junto das mulheres operárias e das costureiras. Regina Ventura 

Duarte, Maria da Glória Ventura Duarte e Ilda Varela637 mantinham os contactos com o 

                                                                                                                                                                                
ter alucinações. Na maior parte do tempo, relevava uma verdadeira incompatibilidade com o real. Esteve 
internada no Hospital Júlio de Matos, onde fez terapia de grupo. Nos anos 60, dada a progressão do seu 
estado depressivo, foi sujeita a uma lobotomia. Passou os últimos anos de vida internada na Casa de Saúde de 
Idanha, em Belas, onde se suicidou a 13 de Março de 1970. 
633 Estas organizações apresentavam-se com objectivos apolíticos de promoção da mulher no domínio da 
cultura e da educação. O “Estado Novo” tomou consciência do poder sociopolítico que estas associações 
femininas detinham junto da população e, em 1948, o Governo dissolveu o CNMP na sequência da realização 
da exposição “Livros Escritos por Mulheres”, que decorreu na Sociedade Nacional das Belas Artes. Em 
1952, a AFPP foi igualmente dissolvida. O regime apenas permitiu a actividade das suas próprias 
organizações, pois eram um veículo importante de transmissão do pensamento da ideologia dominante. 
634 AP de Josefa Maria Gonçalves Guerreiro, Exemplar de Programa Geral do Conselho Nacional das 
Mulheres Portuguesas. 
635 Cf. República n.º 5378, 19 de Outubro de 1945, p. 7, «Uma importante reunião de republicanos em 
Silves». 
636 Maria das Dores Passarinho Jacinto, conhecida por “Bia Passarinho”, filha de Francisco Passarinho e de 
Maria das Dores, nasceu em Silves, a 17 de Janeiro de 1907. Nascida no seio do operariado silvense, cedo 
teve intervenção no movimento operário da cidade, tendo-se destacado na fundação da Associação das 
Costureiras de Silves e na liderança da greve, em Maio de 1925, pelo cumprimento das 8 horas de trabalho 
para as costureiras. Extinta a Associação, continuou a trabalhar na costura e a ensinar o ofício a jovens 
raparigas. Era uma exímia bordadeira, pelo que foi ela quem fez as bandeiras da Associação de Classe 
Corticeira e da cooperativa operária “A Compensadora”. Casou-se com José Jacinto, a 29 de Junho de 1931. 
Embora sem actividade política organizada, Maria Passarinho foi contra o regime ditatorial, divulgando os 
movimentos democráticos junto das mulheres operárias silvenses, no seio das quais era muito respeitada e 
popular. Fazendo serões até tarde, quando dava conta da chegada da PIDE e da camioneta que vinha para 
levar presos alguns silvenses, saía de sua casa e ia avisar da chegada da Polícia política à cidade. Faleceu a 10 
de Setembro de 1989, aos 82 anos, em Silves. 
637 Ilda Varela Alves Aleixo, filha de Gregório Alves e de Brites Varela Alves, nasceu em Silves, a 20 de 
Junho de 1927. Fez a Escola Primária e o Curso Comercial em Silves. Em 1946, foi trabalhar para a farmácia 
Duarte. Foi a principal activista do MUDJ silvense, sendo a sua delegada à Comissão Distrital. Pertenceu ao 
núcleo do CNMP de Silves, que dinamizou com Maria da Glória Ventura Duarte, sua amiga. Destacou-se, 
em 1949, na campanha eleitoral de Norton de Matos, pelo que foi detida em Silves. O namoro que mantinha 
com António Ramos Rosa, desde 1946, e razões profissionais fizeram-na partir para Lisboa em Junho de 
1949. Ficou instalada, por pouco tempo, na Academia Maguidal. Terminada a relação com Ramos Rosa, foi 
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núcleo mudista de Olhão e destacaram-se na organização das mulheres silvenses, incidindo 

a sua acção sobre os estudantes e sobre as mulheres operárias e de menores recursos. As 

jovens silvenses colaboraram activamente na preparação do encontro de Bela Mandil e, no 

dia 23 de Março de 1947, muitas acorreram ao apelo da Semana da Juventude para essa 

jornada. 

As jovens mais activas, Maria da Glória Ventura Duarte e Ilda Aleixo, tinham sido 

notadas pela PIDE638. A primeira, na altura a trabalhar no escritório da fábrica de seu pai, 

juntava em sua casa grupos de operários corticeiros para leituras colectivas de jornais e 

livros639. Era ainda quem estava à frente do núcleo silvense do Conselho Nacional das 

Mulheres Portuguesas, ao qual Josefa Guerreiro640, Ilda Varela, Amélia Albano e outras 

pertenciam. Havia várias filiadas, mas as reuniões nunca eram alargadas641. Segundo a 

Polícia, Maria da Glória Ventura deslocava-se “pelo campo de aldeia em aldeia, 

procurando convencer pessoas do sexo feminino a inscrever-se no MUD”642. A jovem era 

também a “pessoa de ideias bastante avançadas” 643, cuja “actividade exercida a favor da 

                                                                                                                                                                                
para Vila Viçosa, onde trabalhou na farmácia Monte. Casou-se em 1951, em Vila Viçosa, com Raul Augusto 
Rosa. Desligou-se completamente da actividade política, assumindo “que passou a ver as coisas com outros 
olhos” e que a actividade política que desenvolveu foi “coisa da juventude, por influência das companhias”. 
Reside actualmente em Vila Viçosa. 
638 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC SR 1650/49 UI 2650, Maria da Glória Ventura Duarte, fl. 66, «Elementos 
preponderantes do MUD Juvenil em Silves», Informação do agente Corte Real, de 9 de Setembro de 1947.  
639 Entrevista a Maria Regina Duarte Gregório Serrano. 
640 Josefa Maria Gonçalves Guerreiro, filha de José de Paula Guerreiro e de Alice de Jesus Rebola, nasceu em 
Silves, a 10 de Julho de 1930, no seio de uma família operária com grande tradição associativista. Seu pai, 
trabalhador na Fábrica do Inglês, foi Tesoureiro e, várias vezes, Presidente da Cooperativa “A 
Compensadora” e Presidente da Assembleia-geral do SNOCDF, sob a presidência de José Vitoriano. Passou 
a infância e a juventude no 1º andar do edifício da velha Associação de Classe dos Corticeiros, que ficara 
para a “A Compensadora”. Josefa fez a instrução primária e o Curso Comercial em Silves. Aos 18 anos, 
iniciou-se na vida laboral, indo trabalhar para a Farmácia Duarte, onde já trabalhava Ilda Varela Aleixo. 
Pertenceu ao MUDJ silvense. Conheceu todos os elementos da oposição silvense, bem como o grupo do 
MUDJ que vinha de Olhão. Pertenceu ao núcleo do CNMP de Silves e colaborou em diversas tarefas de 
angariação de fundos e de medicamentos para os presos políticos. Apoiou a candidatura de Norton de Matos 
e de Humberto Delgado. Em 1957, casou-se com José Luís Cabrita. Esteve sob a vigilância da PIDE e, em 
1960, após candidatura ao concurso para as secretarias das escolas, foi impedida de tomar posse. Em 1962, 
foi para Faro trabalhar numa farmácia, onde ficou até Fevereiro de 1964, tendo ido seguidamente residir em 
Messines. Após o 25 de Abril, em 1976, nas primeiras eleições autárquicas, foi eleita vereadora como 
independente pela APU. Foi, durante dois mandatos, Secretária da Junta de Freguesia de Silves. Josefa 
Guerreiro vive em Silves. 
641 Entrevista a Josefa Maria Gonçalves Guerreiro. 
642 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC SR 1650/49 UI 2650, Maria da Glória Ventura Duarte, fl. 46, Informação de 
1 de Fevereiro de 1949. 
643 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC Bol. 72234 UI 8003, José Ventura Duarte,  fls. 44 e 45, Relatório 313/49 de 
17 de Agosto de 1949. 
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oposição, mais se tinha feito sentir durante o acto eleitoral”644, na campanha do General 

Norton de Matos.  

A contestação operária também se fez sentir no seio das mulheres corticeiras645. As 

mulheres ganhavam menos de metade do que os homens646. Quando Aldemiro Mira 

pensou despedir todos os homens da secção de escolha de rolhas, substituindo-os por 

mulheres, as operárias solidarizaram-se com os homens que acabaram por não ser 

despedidos647. “Quando o encarregado deu ordem para os homens irem trabalhar, as 

mulheres que se encontravam à porta da fábrica, abriram um corredor para que os homens 

avançassem primeiro e só depois entraram elas”648. A Polícia atribuía a contestação 

operária à influência de Regina Ventura Duarte e de sua família que concorria “de forma 

efectiva para as suas manifestações”649. 

Nos anos quarenta, sempre que algum ministro se deslocava a Silves, as mulheres e 

as mães dos presos políticos silvenses, alguns deles presos desde 1934, dirigiam-se ao 

edifício da Câmara, levando ao colo os filhos e os netos, munidas com abaixo-assinados, 

reclamando a libertação dos presos e pedindo clemência às autoridades650. 

Em Messines também havia um grupo de jovens mulheres muito activas. Entre 

elas, destacavam-se Marina da Luz Cortes651, Fernanda Beatriz Carrasqueira652, Elisa das 

Dores Nunes e Julieta Rodrigues Martins653. A estas juntara-se Maria da Glória Ventura, 

                                                           
644 Ibidem. 
645 Segundo Olímpia Sobral, funcionária do PCP em Olhão, em 1957, as mulheres corticeiras estavam mais 
preparadas e conscientes dos seus direitos e das leis do que as mulheres conserveiras. Cf. Gina de Freitas, A 
força ignorada das companheiras, colecção Combates -1, Plátano Editora, [s.d.], p. 99. 
646 Cf. Ana Barradas, Ob. Cit., p. 22. 
647 AP de José António Correia Viola, Entrevista a Manuel Miguel Peres, Doc. Cit., [Texto policopiado], 
Silves, 1975. 
648 Cf. Fernanda Zeferino, «Corticeiros do Algarve para a margem sul», in Actas do I Congresso dos 
Algarvios da Margem Sul do Tejo, Casa do Algarve do Concelho de Almada, p. 151. 
649 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Silves e Algarve, Proc. 940-SR, UI 2337, fl. 73, Confidencial 29/48-S.I.R., do 
PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 26 de Abril de 1948. 
650 Entrevistas a João dos Reis Negrão e a Joaquim do Nascimento Ventura. 
651 Marina da Luz Cortes Madeira, filha de António Martins Helena e de Isabel da Luz, nasceu em S. 
Bartolomeu de Messines a 1 de Fevereiro de 1932. Militou no núcleo do MUDJ messinense desde 1946, 
sendo uma destacada activista deste movimento juvenil. Fez os estudos secundários. A 4 de Outubro de 1953, 
casou-se com Manuel Rodrigues Madeira, de quem teve uma única filha. Ao longo da sua vida, acompanhou 
e secundou as actividades oposicionistas do marido. Faleceu em Olhão, a 22 de Fevereiro de 2002. 
652 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 1650/49 UI 2650, Maria da Glória Ventura Duarte e Sidónio Nunes 
Pacheco, fl. 23, Relatório Semanal de Março do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 31 de Março 
de 1953. 
653 Ibidem, fl. 31, «Identificação dos nomes», Inf. de 22 Março de 1952. 
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que entretanto se casara e radicara nesta localidade. As reuniões do núcleo do MUDJ 

efectuavam-se muitas vezes no Penedo Grande654. A PIDE acusava as jovens de reunirem 

“também para escutarem Rádio Moscovo e lerem livros (…) de doutrina comunista”655. As 

jovens estariam em contacto com Maria das Dores Medeiros656, o elemento feminino mais 

destacado nos movimentos juvenis da oposição no Algarve. Segundo a PIDE, Sofia 

Avelino Carrajola Ramos, mulher de José Ventura Duarte e cunhada de Maria da Glória 

Ventura, fazia parte do grupo de mulheres oposicionistas em Messines657. 

Outras mulheres silvenses destacaram-se na oposição ao regime salazarista fora da 

sua cidade natal. Maria das Dores Rocha Cabrita658, residente em Lisboa, pertenceu à 

Comissão Central do MUD Feminino659. Cabia-lhe fazer “a ligação com a zona sul do País, 

                                                           
654 Ibidem, fl. 46, Informação de 1 de Fevereiro de 1949. 
655 Ibidem, fl. 23, Relatório Semanal de Março do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 31 de Março 
de 1953 e fl. 53, Relatório Semanal de Abril do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 21 de Abril de 
1953. 
656 Sobre as biografias de Maria das Dores Gutierrez Dominguez Medeiros e de seu marido, Ivo Madeira 
Nobre, ambos destacados opositores do Salazarismo, vide Glória Marreiros, Ob. Cit., pp. 315 – 318. 
657Cf. 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. 
658 Maria das Dores Rocha Cabrita, filha de José Francisco Cabrita e de Ângela Rocha, nasceu a 19 de Junho 
de 1923, em Silves. Seu pai era um destacado jornalista na região. Maria das Dores Cabrita estudou em 
Lagoa e em Portimão. Em 1935, acompanhou a família para Lisboa. Estudou no Liceu Maria Amália e na 
Escola António Arroio. Frequentou as Belas Artes até ao 2º ano. Foi com Maria Lamas que começou a 
trabalhar na revista Modas e Bordados, tendo iniciado a sua carreira na área da publicidade. Durante a II 
Guerra, despertou para a política. Em 1943, fazia parte da Associação Feminina Portuguesa para a Paz e, em 
Outubro de 1945, assinou as listas de apoio ao MUD. A 25 de Junho de 1946, foi eleita Secretária da 
Redacção do Boletim A Mulher editado pelo Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas (CNMP), fazendo 
parte dos Corpos Gerentes do mesmo. Em 1946, fez parte da Comissão Organizadora da Biblioteca do 
CNMP. A 25 de Fevereiro de 1948, foi presa por distribuir propaganda do MUD e do MUNAF, ficando dois 
meses detida. A 12 de Março de 1949, casou-se com o pintor e desenhador José Maria Lima de Freitas. No 
mesmo ano, integrou a Comissão Central do Movimento Nacional Democrático Feminino (MNDF), tendo 
sido presa, a 14 de Setembro de 1949, por fazer parte da Comissão Central desse movimento e por distribuir 
propaganda clandestina. Ficou detida seis meses. Em Julho de 1951, como representante do MNDF, foi 
oradora numa sessão de propaganda da candidatura do Dr. Ruy Luís Gomes à Presidência da República. Em 
Julho de 1955, foi com seu marido e com Alexandre Cabral, via Paris, a Varsóvia, participar no V Festival 
Mundial da Juventude e dos Estudantes para a Paz e Amizade. Em 1955, viajou com Lima de Freitas pela 
Europa. Em 1966, Maria das Dores Cabrita foi para Moçambique, onde permaneceu até 1970. Regressada a 
Portugal, continuou a trabalhar em publicidade. Depois do 25 de Abril, foi secretária do Embaixador da 
(ainda) Checoslováquia, em Lisboa. Foi sócia-fundadora da URAP, tal como sua irmã, a arquitecta Maria 
Emília Rocha Cabrita, que também se destacou na luta contra a ditadura. Maria das Dores Rocha Cabrita vive 
em Lisboa. 
659 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc.º SC GT 369, Maria das Dores Rocha Cabrita. 
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enviando instruções para Antónia Farracha” 660, de Olhão, representante distrital deste 

movimento. Maria das Dores Cabrita teve ainda um papel de destaque na Comissão de 

Mulheres em apoio do General Norton de Matos e, posteriormente, na candidatura do 

Professor Dr. Ruy Luís Gomes661. 

Maria Keil662 também se destacou, na capital, pelo apoio que deu aos movimentos 

femininos oposicionistas663 e na defesa dos presos políticos664. 

Demoradamente ou episodicamente, as mulheres referidas ao longo deste estudo 

marcaram a sua oposição ao regime salazarista desde 1945, apoiando as candidaturas de 

Norton de Matos, de Ruy Luís Gomes e de Humberto Delgado. No seu conjunto, 

partilharam uma trajectória de luta contra o regime ditatorial: pertenceram a organizações 

antifascistas unitárias, criaram movimentos e grupos femininos, simpatizaram ou militaram 

no PCP e todas foram vigiadas, quando não perseguidas. 

                                                           
660 Ibidem, «Auto de Perguntas» a Maria das Dores Rocha Cabrita, de 23 de Setembro de 1949. Antónia 
Farracha e sua filha Cristina Farracha, de Olhão, e Maria das Dores Medeiros, de Vila Real de St.º António, 
foram destacadas activistas da oposição ao “Estado Novo” no Algarve.  
661 Ibidem, Relatório do PV da PIDE no Entroncamento, de 3 de Julho de 1951. 
662 Maria da Silva Keil Amaral, filha de Francisco da Silva Pires e de Maria José da Silva, nasceu em Silves, 
a 9 de Agosto de 1914. Ainda criança foi para Lisboa. Aos 15 anos, iniciou o Curso Preparatório da Escola 
de Belas Artes de Lisboa, optando pelo Curso de Pintura, onde foi aluna do pintor Veloso Salgado. Não 
chegou a concluir o curso. Em 1933, casou-se com o arquitecto Francisco Keil do Amaral. Tem uma obra 
vasta e multifacetada. Foi pintora, desenhadora, ilustradora, decoradora de interiores, designer gráfica e de 
mobiliário, ceramista, cenógrafa e figurinista, autora de cartões para tapeçaria e, sobretudo, para composições 
azulejares. Ilustrou numerosas obras e revistas, nomeadamente Seara Nova e Vértice e muitos livros para 
crianças. Fez parte do CNMP, colaborou no boletim A Mulher e fez o cartaz para a “Exposição de Livros 
Escritos por Mulheres”, realizada em Janeiro de 1947. Participou nas Exposições Gerais de Artes Plásticas 
nos anos de 1946, 1947, 1948, 1949, 1953, 1955 e 1956, com os mais destacados artistas da oposição. 
Apoiou e acompanhou muitos oposicionistas, nomeadamente Irene Lisboa, Maria Lamas, Lima de Freitas, 
entre outros. Integrou o MUD em 1945. Foi membro da “Comissão Nacional de Socorro aos Presos 
Políticos”. Na década de 80, com uma bolsa da Fundação Gulbenkian, concretizou um projecto de estudo 
sobre as tendências da ilustração para crianças, para o qual visitou vários países. Em 1989, o Museu do 
Azulejo fez uma retrospectiva da sua obra azulejar. Dedicou-se pela primeira vez à fotografia em 1997, tendo 
criado uma exposição a que deu o título “Roupa a secar no Bairro Alto”. No grafismo e na ilustração 
portugueses, a obra de Maria Keil é uma referência indiscutível e obrigatória da criação plástica portuguesa. 
Vive actualmente em Lisboa. 
663 Em 1947, o CNMP, com Maria Lamas como Presidente, realizou na Sociedade Nacional de Belas Artes 
uma exposição de livros de escritoras de todo o mundo, retratando algumas das mulheres mais destacadas do 
mundo no campo da literatura, da ciência e do movimento feminino. O cartaz da exposição foi elaborado por 
Maria Keil. O certame foi um sucesso. 
664 Cf. Ana Vicente, Ob. Cit., p. 205. 
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4.1.1 - Diamantina Jesus Vicente, a clandestina 

 
 

Diamantina Jesus Vicente, filha de José Vicente e de Adelaide Jesus Alves, nasceu 

em Silves a 19 de Fevereiro de 1924, no seio de uma família operária. Seu pai era anarco-

sindicalista e sócio da Associação de Classe dos Corticeiros. Diamantina fez a instrução 

primária em Silves e frequentou a Escola Comercial e Industrial de Silves até ao 3º ano. 

Abandonou os estudos para prestar assistência a um irmão que adoecera gravemente665. 

Aprendeu a trabalhar na costura em casa de Elvira Velhinho. 

Casou-se com José Rodrigues Vitoriano a 6 de Abril de 1947. Em Janeiro do ano 

seguinte, nasceu o único filho do casal. Este não completara ainda os seis meses, quando 

José Vitoriano foi preso. Ficando com o filho a cargo, Diamantina teve uma vida difícil, 

sendo apoiada pela sua família e pela solidariedade de muitos silvenses. Deslocava-se, 

sempre que podia, a Lisboa para visitar o marido, seguindo-o pelas várias prisões para 

onde o transferiam. Ficou algumas vezes na Academia Maguidal e outras vezes na Cova da 

Piedade, em casa de corticeiros silvenses aí estabelecidos666. 

Foi com grande alegria que viu o marido chegar da prisão em Maio de 1951. Ao 

saber da decisão dele de passar à clandestinidade, Diamantina prontificou-se a ir com ele 

para uma vida que desconhecia, apesar do desgosto que lhe provocava o afastamento do 

filho ainda pequeno e da família. O filho ficou entregue a seus pais. “Com o coração 

partido, mas sem um queixume”667 abalou com o marido para Lisboa. Moraram em Setúbal 

três meses. 

A responsabilidade de José Vitoriano como funcionário do PCP era a da 

organização da Margem Sul do Tejo. A Diamantina cabia a defesa e a organização das 

instalações clandestinas. “Com um orçamento reduzido ao mínimo possível e passando 

toda a espécie de dificuldades”668, era-lhe exigido “manter a aparência de um agregado 

familiar, tratar da casa, ir às compras, (…) cozinhar, lavar, passar a ferro, actuar com 

discrição e naturalidade e estar atenta aos sinais de perigo (…) e, em caso de prisão, não 

                                                           
665 Entrevista a Carlos José Alves Vitoriano. 
666 Entrevistas a Diamantina Jesus Vicente e a Manuel Lourenço Neto. 
667 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
668 Cf. Ana Barradas, Ob. Cit., p. 58. 
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prestar quaisquer declarações à PIDE, mesmo se torturada”669. A tarefa não era nada 

fácil670, até porque os contactos com familiares e amigos eram proibidos, uma vez que a 

Polícia vigiava as casas da família na esperança de obter uma pista. Apesar da dureza da 

vida clandestina, Diamantina adaptou-se bem às tarefas que lhe eram destinadas. 

Diamantina e José Vitoriano encontravam frequentemente muitas pessoas de Silves, 

que os conheciam, o que constituía um verdadeiro problema. Por outro lado, a separação 

do filho, “o pior sacrifício que se pode pedir a uma mãe”671, roubava-lhe a alegria672. 

“Tomando todas as circunstâncias em consideração, ficou decidido que Diamantina 

deveria regressar a casa para perto do filho”673, enquanto o marido prosseguiria na vida de 

clandestino. José Vitoriano levou-a ao Barreiro, de onde ela partiria para Silves. Vitoriano 

não sabia quando a voltaria a ver, pelo que a separação da sua mulher lhe foi 

verdadeiramente dolorosa674. 

Quando regressou à cidade, Diamantina acabou por substituir uma prima que 

trabalhava na casa Ornellas e Vasconcelos675, uma abastada família, com quem criou fortes 

laços de amizade. No início de 1953, soube que o marido tinha sido preso novamente, pelo 

que voltou a ir, sempre que podia, ao longo de mais de uma dezena de anos, a Caxias e a 

Peniche, visitá-lo com o filho. Diamantina continuou a receber “com mil cuidados” 676 o 

Avante! e a ter a solidariedade dos silvenses. Trabalhou na casa da família Ornellas e 

Vasconcelos até 1966, data em que José Vitoriano foi novamente libertado. 

Desta vez, José Vitoriano voltou para a sua profissão na Cova da Piedade, onde o 

casal permaneceu até ao final do ano. Tomada a decisão de regressar à clandestinidade, 

Diamantina mostrou-se pronta para acompanhá-lo677. Segundo José Vitoriano, a única 

                                                           
669 Idem, Ibidem, p. 37. 
670 Sobre o papel, os cuidados conspirativos e as vivências das mulheres clandestinas, vide Ana Barradas, Ob. 
Cit... 
671 Cf. Gina de Freitas, A força ignorada das companheiras, colecção Combates-1, Plátano Editora, [s.d.], p. 
179. 
672 O afastamento dos filhos é o aspecto mais doloroso evocado pelas clandestinas. Da permanência das 
crianças nas casas clandestinas e seu afastamento vide Maria Luísa da Costa Dias, Crianças emergem da 
Sombra: Contos de Clandestinidade, Lisboa, Edições Avante!, 1982 e José Pacheco Pereira, A Sombra – 
Estudo Sobre a Clandestinidade Comunista, Lisboa, Gradiva, 1993, p. 168 e ss.. 
673 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
674 Ibidem. 
675 Entrevista a Carlos José Alves Vitoriano. 
676 Entrevista a Diamantina Jesus Vicente. 
677 Ibidem. 
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pessoa com quem falaram foi com o filho que, na altura, já trabalhava em Lisboa. A 2 de 

Janeiro de 1967 mergulharam na clandestinidade. Desta vez foram para o estrangeiro. 

Diamantina acompanhou o marido à Checoslováquia e à URSS, onde estiveram algumas 

semanas para José Vitoriano se tratar e recuperar a saúde abalada pelo longo tempo de 

cárcere678. 

Regressaram a Paris, onde ficaram até Janeiro de 1971, data em que ambos 

voltaram como clandestinos a Portugal. Fixaram residência no Porto, na Rua das 

Laranjeiras. José Vitoriano integrara a Comissão Executiva do PCP e Diamantina tinha a 

seu cargo as instalações clandestinas. Aí decorreram as reuniões deste órgão, na altura o 

mais importante do PCP no país. Uma das vezes que o marido se deslocou a Lisboa, 

Diamantina acompanhou-o. Disfarçada com um lenço na cabeça, foi de comboio do 

Barreiro para Alhos Vedros, onde ficou uma noite em casa de sua irmã. Após tão longa 

separação “o Partido autorizara a visita à mãe”679. No dia seguinte, José Neves Batista, um 

seu familiar radicado na Quinta da Lomba, conduziu-a ao encontro do marido680. 

Depois do 25 de Abril, Diamantina manteve a sua militância no PCP, colaborando e 

apoiando as actividades de seu marido, até à morte deste. 

Diamantina Alves Vicente vive, actualmente, com a saúde muito debilitada, num 

Lar em Santiago do Cacém. 

                                                           
678 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
679 Ibidem. 
680 Entrevista a Carlos José Alves Vitoriano. 
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4.1.2 - A Repressão no Ensino 

 
 

Após uma fase de hesitação nos primeiros tempos da ditadura em que na acção 

governativa não se vislumbrou coerência de propósitos na Educação681, a partir de 1936, 

ano de viragem na política educativa do «Estado Novo», a escola foi investida da missão 

de formar as consciências em consonância com o ideário do regime ditatorial, com o 

objectivo de desmantelar a experiência educativa da I República682. O regime ditatorial 

sabia das potencialidades do ensino como factor de socialização, pelo que deveria destinar-

se a inculcar valores e a subordinar os docentes, de modo a poder disciplinar as 

consciências dos discentes683. 

Assim, o docente deveria ser “um modelador de almas e de portugueses”684, pelo 

que o regime “coagiu os professores a uma adesão incondicional aos seus princípios 

ideológicos e a um empenhamento activo na concretização dos seus projectos políticos”685, 

de modo a traduzir na realidade escolar o pensamento ideológico de Salazar686. 

Em 1935, havia no concelho de Silves 21 escolas primárias687 e 66 professores688. 

A Escola Comercial e Industrial de Silves assegurava a continuação dos estudos aos jovens 

de todo o Barlavento algarvio e a muitos operários corticeiros. Como vimos, esta escola 

                                                           
681 Nos primeiros anos da ditadura foi feito o elogio do analfabetismo, nomeadamente por João Ameal e 
Salazar, entre outros, e reduzido o ensino primário de 4 para 3 anos. 
682 Cf. Maria Cândida Proença, «A massificação do Ensino em Portugal, um fenómeno tardio: autoritarismo e 
educação (1926 – 1950)», in Maria da Graça Marques (Coord.), Ob. Cit., p. 583. 
683 Sobre o ensino no “Estado Novo” vide António Nóvoa, «A “Educação Nacional”», in Nova História de 
Portugal. Portugal e o Estado Novo (1930-1960), Lisboa, Presença, 1992, pp. 455-519; AAVV (Coord. 
Maria Cândida Proença), O Sistema de Ensino em Portugal (Séculos XIX e XX), Co-edição da Colibri com a 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1998 e Maria Manuela 
Carvalho, «O ensino da história no Estado Novo», in Maria Cândida Proença (coord.), Um século de ensino 
da História, Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, Edições Colibri, 2001, pp. 75-92. 
684 Discurso de Carneiro Pacheco in Portugal Renovado (Discursos), Lisboa, 1940, p. 235. 
685 Cf. António Nóvoa, «A “Educação Nacional”», in Ob. Cit., pp. 498 e 499. 
686 Cf. Maria Cândida Proença, «A massificação do Ensino em Portugal, um fenómeno tardio: autoritarismo e 
educação (1926 – 1950)» in Maria da Graça Marques (Coord.), Ob. Cit., p. 585. 
687 Escolas no concelho de Silves: Silves (sede), Armação de Pêra, Barrocal, Fonte dos Louzeiros, Lobito, 
Portela, Ribeira do Arade, Santo Estêvão, S. Bartolomeu de Messines, Tunes, São Marcos, Fonte da Matosa, 
Pêra, Cumeada, Nora, Joios, Monte Mego, Corte Peral e Vila Fria. 
688 Cf. IAN-TT, AMI, Maço 476, 1935, Pasta 7/13, NT 348, Relatório do Governador Civil, de 5 de Junho de 
1935. 
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caracterizava-se pelo seu espírito liberal e antisalazarista de muitos dos seus professores e 

alunos. 

O período de 1947-1957 caracterizou-se por um reforço dos dispositivos de 

controlo moral e político, a par de um conjunto de restrições no acesso ao professorado. O 

caso de Garcia Domingues, apesar de anterior, é exemplar da situação repressiva imposta 

aos docentes portugueses durante todo o período ditatorial. 

Mas, a perseguição aos professores não se limitou a atingir apenas os universitários, 

“pois abateu-se sobre todos os graus de ensino e por meios bastante distintos uns dos 

outros”689. O caso de Garcia Domingues atrás apresentado é exemplo desta situação. 

Segundo António Nóvoa, entre 1944 e 1957, foram instaurados 360 processos disciplinares 

a professores primários690. 

Vejamos um deles. 

                                                           
689 Cf. Alberto Vilaça, «A Perseguição fascista aos professores e outros agentes da cultura», in Seara Nova, 
n.º 1691, Primavera 2005, p. 41. 
690 Cf. António Nóvoa, «A “Educação Nacional”», in Ob. Cit., p. 465. 
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4.1.2.1 - O Caso de Regina Ventura Duarte 

 
 

Regina Ventura Duarte, filha de João José Duarte e de Maria da Glória d’ Oliveira 

Ventura, nasceu em Silves, a 9 de Abril de 1918. Os seus padrinhos foram o Dr. Francisco 

Vieira e Julião Quintinha. Fez a Escola Primária e prosseguiu os estudos no Colégio de 

Maria Cid, seguindo para Faro, em cujo Liceu concluiu o sétimo ano. O pai inscreveu-a 

como técnica de farmácia, de modo a poder entrar na Escola de Farmácia em Lisboa, o que 

não veio a acontecer porque a lei, entretanto, fora alterada. 

Aos 15 anos, Regina começou o namoro com Mateus da Silva Gregório, com quem 

se consorciou a 23 de Março de 1940 e de quem teve 4 filhos. Regina era uma rapariga 

muito bela, “de uma alegria e vivacidade encantadora”691, de corpo muito bem feito “com 

umas lindas pernas que ela não escondia”692. Apesar de não frequentar a Igreja, devido ao 

anticlericalismo paterno, Regina lia e discutia a Bíblia com sua mãe, pessoa muito católica. 

De tal modo Regina aceitou os ensinamentos cristãos que, após ter contraído o casamento 

civil, baptizou-se e voltou a casar-se pela Igreja. Como dizia ao marido: “Casámos em 

datas diferentes”693. A sua devoção e entrega à religião cresceram ao longo da sua vida. 

A jovem integrou os movimentos do MUD e do MUDJ em Silves. A PSP local 

dava-a “como desafecta desde 1941”694. Já com dois filhos, Regina foi para Faro, entre 

1945 e 1947, fazer o curso de professora na Escola do Magistério Primário, que abrira na 

capital algarvia. O marido alugou uma casa na Pontinha, em Faro, onde instalou a família. 

Em Faro, Regina chamou a atenção, não só pela sua beleza, mas também pelas suas 

convicções. Sabendo a Polícia das suas ideias avançadas, a actividade da jovem ficou 

sujeita a vigilância. 

Enquanto aluna da Escola do Magistério de Faro, Regina, “claramente sujeita ao 

rumo do credo familiar”695, fez propaganda à Associação das Mulheres Portuguesas, tendo-

se encontrado na altura com a dirigente Maria Lamas, que se deslocara a Faro para “fazer 

                                                           
691 Cf. João D’ Alvor, Ob. Cit., p. 135. 
692 Idem, Ibidem. 
693 Entrevista a Maria Regina Duarte Gregório Serrano. 
694 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 745/46 UI 2580, Regina Ventura Duarte, fl. 171, Relatório da Direcção-
Geral do Ensino Primário, de 23 de Fevereiro de 1953.    
695 Ibidem, fl. 172, Relatório da Direcção-Geral do Ensino Primário, de 23 de Fevereiro de 1953.    
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uma conferência que foi proibida”696 por a Polícia considerar que a Associação tinha uma 

“feição feminista e comunista” 697. Segundo a PIDE, Regina tentava “aliciar colegas para 

tal movimento e divulgando obras atinentes à elucidação dos objectivos de tal sociedade, 

livros que nada tinham de recomendável”698. Foram questionadas várias colegas. Uma 

delas informou que a obra A Tragédia Biológica da Mulher lhe fora facultada pela Regina, 

“e que lha devolveu pelo seu cunho excessivamente realista”699. 

Regina foi a Bela Mandil. Da sua participação neste encontro juvenil, uma colega 

declarou à Polícia que tinha ouvido dizer que ela enfrentara e se atirara à Polícia, quando a 

força pública interveio para dispersar os manifestantes. No entanto, outra colega 

participante no encontro juvenil “disse não ter lá visto a professora Regina (…) porque o 

seu passeio fora de interesse próprio e a nada assistira”700. Perante os diferentes 

depoimentos, a conclusão da PIDE fora óbvia: “É claro que dos camaradas não se obtêm 

confissões culposas, quando elas custam tanto a obter dos contrários”701. 

Terminado o curso, Regina foi colocada na Escola Primária da Cumeada, em 

substituição de uma professora que estava muito doente. Passou a residir na Cumeada com 

o seu marido. Encontrou a escola num “estado desastroso” 702. Eram mais de 60 alunos de 

quatro classes que não sabiam quase nada. Sabendo da situação destes alunos, o Delegado 

Escolar, o Professor Verdasca, encorajou-a, pelo que ela procedeu a uma reorganização da 

escola e à divisão dos alunos por anos e saberes. Com estes alunos trabalhava todo o dia, 

em turnos, até que houvesse luz do Sol, pois na Cumeada não havia electricidade. “À custa 

de um trabalho exaustivo”, a docente conseguiu “pouco a pouco, criar ordem e ensinar os 

alunos atrasados”703.  

Entretanto, as actividades e amizades do casal não passavam despercebidas à PIDE. 

A acção do seu marido no âmbito do MUD e do MUDJ conduziu-o à prisão em Maio de 

                                                           
696 Ibidem.    
697 Ibidem.    
698 Ibidem. 
699 Ibidem, fl. 175, Relatório da Direcção-Geral do Ensino Primário de 23 de Fevereiro de 1953.    
700 Ibidem.  
701 Ibidem. 
702 Cf. João D’ Alvor, Ob. Cit., p. 140. 
703 Idem, Ibidem, p. 140. 
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1948. A casa na Cumeada foi assaltada pela brigada de Fernando Gouveia704, tendo-lhe 

sido apreendidos inúmeros documentos, correspondência e dois exemplares do Avante!. 

Durante um mês, sem saber onde se encontrava o marido, Regina deslocou-se várias vezes 

a Lisboa para vê-lo. Mas “eles diziam que não sabiam”705 onde Mateus Gregório estava. 

Foi aí “o princípio da sua doença nervosa, que, infelizmente, nunca mais a deixou vida 

fora706. Só viu o marido depois dele ter passado 29 dias no segredo. Regina foi visitá-lo 

com os dois filhos “de olhos tristes”, e apesar da magreza e do abalado estado físico do 

marido, manteve grande “serenidade”707. 

Regressada a Silves, Regina enfrentou um novo problema. Salvador Gomes 

Vilarinho informara a Direcção Escolar que Regina, na Escola da Cumeada, “dava aulas de 

comunismo aos alunos”708, facto pelo qual lhe foi movido um inquérito ordenado pelo 

Ministério da Educação Nacional. Já anteriormente, no início desse ano, a um pedido de 

informação pela Direcção-Geral do Ensino Primário para a sua candidatura ao quadro de 

professores agregados, o Presidente da CM de Silves informara que o seu marido era um 

“elemento muito activo da oposição à actual situação política, com ideias avançadas” e que 

“a mulher comungava nas mesmas ideias”709. 

Regina foi acusada de recolher em sua casa indivíduos suspeitos de actividades 

políticas, tidos como elementos do “partido comunista”, de “incitar o elemento operário em 

Abril de 1948, no lugar da Cumeada, (…), onde exercia [actividades] contra o governo, de 

acordo e colaboração com seu marido (…), havendo assim concorrido de «forma efectiva» 

para as manifestações hostis desse meio operário”710 e de “servir-se do seu lugar para 

catequizar as alunas nas suas ideias”711. 

                                                           
704 Idem, Ibidem, p. 147. 
705 Idem, Ibidem, p. 11. 
706 Idem, Ibidem, p. 20. 
707 Idem, Ibidem, p. 147. 
708 Idem, Ibidem, p. 150. 
709 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC Bol. 92850 UI 8022, Regina Ventura Duarte, Of.º da Direcção-Geral do 
Ensino Primário, do Ministério da Educação, ao Presidente da CM de Silves, de 17 de Janeiro de 1948 e Of.º 
do Presidente da CM de Silves à Direcção-Geral do Ensino Primário, do Ministério da Educação, de 26 de 
Fevereiro de 1948. 
710 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.    
711 Ibidem, fl. 182, Conf. do Director da PIDE à Direcção-Geral do Ensino Primário, de 9 de Setembro de 
1952. 
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O processo de inquérito levantado pelos serviços da Direcção do Ensino Primário 

foi conduzido pelo Inspector Pires Antunes. O Inspector recorreu ao Comandante da PSP 

de Faro que deu informações vagas. O Subchefe da PSP de Silves, José Barros Martins, 

deu um “testemunho mais circunstanciado e esclarecedor” 712, acrescentando outras 

acusações que foram depois confirmadas pela PIDE que recebera as informações do 

Presidente da CM de Silves. O referido Subchefe, “ultrapassando em esclarecimento as 

outras esferas, desenhou para melhor compreensão dos factos a família Duarte”713. 

Salvador Gomes Vilarinho, “contrariamente à boa lógica (…) depôs por conta alheia, 

afirmando que fora o vereador Bitorres Cabrita que lhe contara sobre as reuniões”714 

havidas na Cumeada com elementos subversivos de fora. 

O Inspector deslocou-se à Cumeada para inquirir se a professora “dava aulas de 

comunismo” 715. No entanto, apesar de “todas as pessoas contactadas” serem apoiantes da 

situação política, “foram honestas e unanimemente declararam que era precisamente o 

contrário, que a professora Regina tinha tido um trabalho extraordinário, mantinha a ordem 

na escola e que todos os alunos estavam satisfeitos com a nova professora”716. O vereador 

Bitorres Cabrita, que residia na Cumeada, foi chamado a depor para esclarecer os 

depoimentos contraditórios. Bitorres negou as afirmações de Salvador Gomes Vilarinho, 

“dizendo que o que sabia lhe tinha sido contado pelo Subchefe Martins”717. Perante a 

insistência das autoridades, Bitorres Cabrita declarou em auto, “não obstante a visível 

relutância, que vira efectivamente, por várias vezes na Cumeada” 718, onde vivia, “um 

indivíduo desconhecido, que depois soube que era de Olhão e de ideias avançadas”719. 

Para a Polícia, os Avante! encontrados em sua casa na altura da detenção do marido 

eram a prova da ligação da docente ao PCP, até porque “uma esposa da cultura da 

professora Regina” tinha perfeitamente “a noção da gravidade do acolhimento de um jornal 

                                                           
712 Ibidem, fl. 171, Relatório da Direcção-Geral do Ensino Primário de 23 de Fevereiro de 1953. 
713 Ibidem. 
714 Ibidem. 
715 Cf. João D’ Alvor, Ob. Cit., p. 151. 
716 Idem, Ibidem. 
717 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 745/46 UI 2580, Regina Ventura Duarte, fl. 172, Relatório da Direcção-
Geral do Ensino Primário, de 23 de Fevereiro de 1953.    
718 Ibidem, fls. 172-173, Relatório da Direcção-Geral do Ensino Primário de 23 de Fevereiro de 1953.    
719 Ibidem. 
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clandestino de marca comunista” 720. O facto de “conservá-lo em seu poder, não o inutilizar 

mesmo contra vontade do marido e sobrepor-se ao sentimento do perigo”721, era, sem 

dúvida alguma, “testemunho de conivência no delito, entusiasmo e proselitismo pela 

doutrina, gosto de tal leitura”722. Até porque o Avante! só chegava “aos adeptos julgados 

fiéis”723. 

Sendo as acusações proferidas pelo Presidente da Câmara, pelo Subchefe Martins e 

pela PIDE contrariadas pelos alunos e pelas famílias residentes na Cumeada, o Inspector 

Pires Antunes arquivou o processo disciplinar. 

Em Setembro de 1948, Regina foi colocada na Escola Primária de Armação de 

Pêra, pelo que alugou uma casa nessa localidade. O marido ainda se encontrava preso. No 

entanto, a vigilância cerrada sobre ela continuava. O Subchefe José Barros Martins voltava 

a informar a PIDE: 

 
Regina, “abraçando o credo político do marido, faz publicamente larga propaganda 
subversiva ao mesmo tempo que deprecia e vexa tudo o que é do Estado Novo. Torna-se, 
assim, um elemento de agitação e pernicioso no ensino e instrução de crianças, com franca 
possibilidade de contaminar o centro populacional onde vive, o qual duma maneira geral se 
subordina a guardar ou cumprir o que a Senhora Professora diz ou manda fazer. Ao que me 
constou foi informada esta Polícia e o Ministério da Educação Nacional acerca da forma 
política de pensar da referenciada, mas mesmo assim não deixou de ser nomeada para 
aquela escola”724. 
 
 

Quando Mateus da Silva Gregório foi libertado, em 1949, o casal fixou residência 

em Portimão. No ano seguinte, através de um primo, o Capitão Mendonça, Regina 

conseguiu colocação na Escola da Casa dos Pescadores de Portimão. Salvador Gomes 

Vilarinho, então Presidente da edilidade portimonense, apressou-se a informar a Junta 

Central da Casa dos Pescadores que Regina Ventura Duarte manifestava, “aliás como seu 

pai, marido e irmãos, ideias avançadas” 725, sendo desafecta ao regime. 

                                                           
720 Ibidem. 
721 Ibidem. 
722 Ibidem. 
723 Ibidem. 
724 Ibidem, fl. 202, Relatório do Posto da PSP de Silves ao Director da PIDE, de 2 de Dezembro de 1948. 
725 Ibidem, Of.º do Presidente da CM de Portimão à Junta Central da Casa dos Pescadores, de 15 de Fevereiro 
de 1950. 
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Passados alguns meses, tendo as Escolas das Casas dos Pescadores sido extintas, a 

10 de Fevereiro de 1950, Regina transitou para a Escola Primária de Portimão, na Estrada 

de Alvor. As informações à PIDE sobre a professora foram constantes. Em 1952, a PIDE, 

repetindo as acusações feitas anteriormente, solicitava a instauração de novo processo 

disciplinar à docente726, já “beneficiada pela confiança política com a sua nomeação”727. 

Devido às informações da Polícia e “havendo indícios que professa ideias subversivas”, o 

Subsecretário de Estado da Educação Nacional mandou que se procedesse a novo 

inquérito. Silvestre de Figueiredo, Inspector do Ensino Primário, foi o inquiridor 

encarregado de averiguar os actos da professora. Era ainda acusada de, em Abril de 1951, 

ser “elemento preponderante da oposição em Portimão”728.  

Como a matéria dos factos obtida foi deficiente, só se provou que a professora 

Regina revelara, “até 1949, deformação cultural contrária às exigências dos princípios 

fundamentais do Estado e seus fins superiores”729, pelo que carecia de fundamento a 

acusação da “influência da professora nas suas ideias anti-situacionistas no espírito das 

alunas”730. O Delegado escolar e Director da escola, “um verdadeiro nacionalista”731, saíra 

em defesa da docente: “(…) Ela colabora sempre com boa vontade naqueles aspectos 

formativos da nossa fé, trabalhando no Presépio e associando-se a todos os actos de 

culto”732. Uma colega ouvida apresentara-a “como católica praticante”733 e o próprio 

instrutor se deslocara à escola, em dia feriado, visitara a sua sala e examinara os trabalhos, 

concluindo que “com sinceridade ou sem ela” 734, a professora Regina seleccionava “os 

trabalhos de assuntos patrióticos e religiosos”735. 

O inquiridor relatou: 

 

                                                           
726 Ibidem, fl. 180, Confidencial 4981-SR do Director da PIDE ao Governador Civil de Faro, de 16 de 
Outubro de 1952 e fl. 182, Of.º do Director da PIDE ao Inspector do Ensino Primário e inquiridor, de 9 de 
Setembro de 1952. 
727 Ibidem, fl. 169, Relatório da Direcção-Geral do Ensino Primário de 23 de Fevereiro de 1953. 
728 Ibidem. 
729 Ibidem, fl. 175.    
730 Ibidem, fl. 173. 
731 Ibidem, fl. 175.    
732 Ibidem. 
733 Ibidem. 
734 Ibidem, fl. 174, Relatório da Direcção-Geral do Ensino Primário de 23 de Fevereiro de 1953. 
735 Ibidem. 
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“De Portimão é que nada consta e parece não haver razão de constar, desde 1949. 
Conversão, acomodação cautelosa, reconhecimento pelo benefício recebido, vida próspera 
do marido, a verdade é que ultimamente e sobretudo nas escolas de Portimão nada se apura 
contra, mas sim razões de defesa”736. 
 

Assim, nenhumas faltas de natureza hostil ao Governo tinham sido apuradas e “que 

antes, sincera ou facciosamente, [a docente] estava colaborando, sem reservas, segundo as 

directrizes e finalidades, em matéria de educação”737. Uma vez que “o correctivo 

disciplinar que se impunha no primeiro inquérito” 738 não se aplicava a este, o Inspector 

pediu a suspensão da “instrução deste processo até denúncias de novas faltas, 

recomendando-se a quem de direito a vigilância” 739 cuja necessidade inferia dos autos. 

Deste modo, o processo foi arquivado. 

Apesar da crescente religiosidade de Regina, a vigilância policial continuou. A sua 

presença, bem como as de seu pai e de seu marido, na conferência “Silves e Arte”, 

proferida por Samora Barros em Silves, foi notada pela PIDE740. À conferência tinham 

também comparecido “os conhecidos oposicionistas” Manuel Rocha Veríssimo, Manuel de 

Sousa, Delecier Vieira Gomes, Joaquim do Nascimento Ventura, Carlos de Jesus Nicolau, 

José Lopes Correia dos Reis, Julião Quintinha e João Brás Machado741. 

Nos anos sessenta, a sua saúde mostrava grande abalo. Regina Ventura Duarte 

abandonou toda a actividade política, dedicando-se à religião cristã como fervorosa devota. 

Crente de um Cristianismo puro, Regina recusava liminarmente a mentira. “Afirmava 

peremptoriamente que nunca, na sua vida e em circunstância alguma, mentira”742.  

 O suicídio de seus dois irmãos, Maria da Glória e José, agravaram a doença 

nervosa que contraíra ao longo da vida e que a levou a abandonar o ensino. Foi com muita 

alegria que viu chegar o 25 de Abril743. 

Regina Ventura Duarte faleceu em Portimão, a 13 de Outubro de 1995. 

                                                           
736 Ibidem, fl. 173.    
737 Ibidem, fl. 175.    
738 Ibidem, fl. 176.   
739 Ibidem. 
740 Ibidem, fl. 46, Conf. 31/59, do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 15 de Abril de 1960. 
741 Ibidem. 
742 Entrevista a Maria Regina Duarte Gregório Serrano. 
743 Ibidem. 
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4.2 - Oposicionistas silvenses noutras paragens 

 
 

Muitos foram os silvenses que se opuseram ao regime ditatorial fora da cidade e do 

concelho que os viram nascer. Tendo este estudo como limite geográfico o concelho de 

Silves, não quis, porém, deixar de identificar os elementos dispersos e os núcleos que, fora 

e longe deste, contribuíram significativamente para a luta contra o salazarismo e que foram 

emergindo ao longo desta investigação. Outros silvenses poderão ter escapado a este 

estudo, mas, se os houve, não encontrei registo da sua actividade oposicionista. 

Este trabalho não tem a pretensão de integrar e analisar os movimentos 

oposicionistas de outras localidades, onde os silvenses tiveram um papel de destaque na 

oposição à ditadura e, especialmente, no PCP, mas a de contribuir para futuros estudos 

sobre a mobilidade social nos tempos do “Estado Novo”, bem como para várias 

monografias locais sobre a oposição e resistência à ditadura, lacuna grave na História 

Contemporânea Portuguesa. 

Além de José Correia Pires, de José dos Reis Sequeira, de Virgílio Barroso, de 

Sebastião Viola, de João Sequeira dos Santos e de José Rodrigues Vitoriano, já estudados 

atrás, outros comunistas e anarquistas silvenses tiveram actividades relevantes na 

resistência ao regime ditatorial fora de Silves. Vejamos alguns exemplos. 

Boaventura Gonçalves744, silvense empregado no comércio em Lisboa, foi preso 

pela sua ligação ao PCP, sendo o responsável por uma tipografia clandestina em 1936745. 

Enquanto a reorganização do PCP foi decorrendo a bom ritmo no Continente, os conflitos 

entre os comunistas no Tarrafal foram-se acentuando, o que provocou uma cisão no PCP 

                                                           
744 Boaventura Gonçalves, filho de Joaquim Gonçalves e de Maria Teresa, nasceu em Silves, a 5 de Janeiro 
de 1907. Foi empregado no comércio em Lisboa, onde residia. Quando foi preso pela PSP, a 12 de Julho de 
1936, era responsável por uma tipografia do PCP. Foi transferido para a 1ª esquadra, a 17 de Agosto de 1936, 
e daí para a cadeia do Aljube a 27 de Agosto de 1936. Foi transferido para Cabo Verde a 17 de Outubro de 
1936, tendo regressado a 1 de Outubro de 1944 e recolhido a Caxias. No Tarrafal, pertenceu ao grupo de José 
de Sousa, sendo um dos fundadores do Grupo dos Comunistas Afastados (GCA), pelo que foi expulso do 
PCP em 1943. Foi então julgado pelo Tribunal Militar Especial a 1 de Novembro de 1944, sendo condenado 
na pena de 24 meses de prisão correccional, dada por cumprida com o tempo de prisão preventiva de 8 anos e 
112 dias, e na perca dos direitos políticos por 5 anos. Foi restituído à liberdade a 8 de Novembro de 1944. 
Desconheço o seu percurso posterior. 
745 Cf. Presos Políticos no Regime Fascista, Ob. Cit., Vol. II, 1936-1939, p. 80, «Biografia Prisional de 
Boaventura Gonçalves». 
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nessa colónia penal746. Boaventura Gonçalves foi um dos protagonistas desta cisão no PCP 

e, com José de Sousa, criou no Tarrafal uma organização separada, intitulada «Grupo dos 

Comunistas Afastados» (GCA)747. Em 1943, foi expulso do PCP, tal como os restantes 

elementos do grupo.  

António d’Almeida Duarte748, o filho mais novo do industrial silvense José António 

Duarte, destacou-se na organização do MUDJ em 1946, enquanto estudante no Instituto 

Superior Técnico. Em 1952, militava no PCP, com o pseudónimo de “José”749. Era muito 

amigo de Blanqui Teixeira, a quem estava ligado. Foi preso a 17 de Abril de 1964, em 

Lisboa, com outros dois elementos750 por “fazerem parte do aparelho de distribuição de 

imprensa da organização regional de Lisboa” do PCP751. Apesar de negar a acusação, foi 

julgado a 2 de Fevereiro de 1965 e condenado a 20 meses de prisão e na perda de direitos 

políticos por 5 anos752. Jorge Sampaio, advogado de defesa de António d’ Almeida Duarte, 

                                                           
746 O momento de cisão nos comunistas presos no Tarrafal foi o Natal de 1941. Todos os presos do campo, 
beneficiando de uma “abertura” dada pelo Director Olegário Antunes, decidiram fazer uma festa com um 
espectáculo de Natal. Entretanto, o falecimento de dois comunistas, Casimiro Ferreira e Ernesto Ribeiro, 
vítimas de biliosa, provocou a divisão dos comunistas em dois grupos: o grupo de Bento Gonçalves que 
considerava que não deveria haver celebrações, devido ao luto pelos camaradas, e o de José de Sousa que 
achava que, apesar do luto, a festa se deveria realizar. A festa realizou-se. Na assistência esteve o Director da 
prisão e sua família. Este conflito já fora precedido de outro, aquando do Pacto Germânico-Soviético, que 
produzira um fosso entre os comunistas. Em consequência destes episódios, José de Sousa, em conjunto com 
alguns quadros do PCP, entre eles o silvense Boaventura Gonçalves, criou uma organização separada no 
Tarrafal, que se intitulava Grupo dos Comunistas Afastados. Em 1943, todos estes elementos foram expulsos 
do Partido. 
747 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, Ob. Cit., Vol. II, pp. 206-210 e 320. 
748 António d’ Almeida Duarte, filho de José António Duarte e de Leonor de Almeida Duarte, nasceu em 
Silves, a 26 de Janeiro de 1921. Licenciou-se em Engenharia Electrotécnica. Foi, desde a primeira hora, 
aderente do MUD e do MUDJ. No ano de 1947, foi detido à ordem do Tribunal Judicial da Comarca de 
Silves por suspeita de falência fraudulenta da empresa José António Duarte, Lda., ficando preso cerca de oito 
meses. Foi julgado, tendo sido absolvido. De regresso a Lisboa, retomou as actividades oposicionistas ligado 
ao PCP, pelo que foi subscritor do “Programa de unidade” e candidato a Membro do Conselho Cultural pela 
especialidade de Engenharia Electrotécnica na Ordem dos Engenheiros. As eleições tiveram lugar a 10 de 
Fevereiro de 1961 e a “lista da Unidade” foi vencedora contra a lista dos elementos situacionistas. Em 1962, 
a sua residência serviu de ponto de apoio à imprensa clandestina. Subscreveu com outros engenheiros a 
convocatória para uma reunião da Associação Regional da Ordem dos Engenheiros para a libertação do 
colega Fernando Augusto da Silva Blanqui Teixeira, detido por motivos políticos. Blanqui Teixeira, 
funcionário e membro do Comité Central do PCP e do seu Secretariado, fora preso a 6 de Maio de 1963, 
tendo sido condenado a 10 anos de prisão. Quando foi preso, Almeida Duarte exercia a sua profissão na 
Manutenção Militar. Foi libertado a 9 de Setembro de 1965. Desconheço o seu percurso após a sua 
libertação. 
749 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC E/GT, Proc. n.º 1213, UI 1455, fl. 5, «Auto de Perguntas» a António de 
Almeida Duarte, 6 de Maio de 1964. 
750 Luís Vítor Nascimento de Pereira Carvalho e Henrique Luís Ramos Pereira da Cunha. 
751 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC PC Proc. n.º 1054/64, UI 5649, fl. 5. 
752 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC RGP 26702, Biografia prisional de António de Almeida Duarte. 
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chamou, em vão, a atenção dos juízes para “os louvores que tinham sido concedidos ao seu 

constituinte (…), durante o tempo em que dirigiu determinados trabalhos na Manutenção 

Militar”753. 

Francisco José d’Almeida Lança754, colaborador do Vibração, fora trabalhar para 

uma importante empresa de têxteis em Gouveia, a Benigno & Benigno. Destacara-se nessa 

localidade pela intensa actividade cultural e associativa que aí promovera. Era Presidente 

de uma Sociedade Recreativa e o responsável pela Biblioteca local755. Em Julho de 1948, 

foi preso naquela localidade, acusado de actividades subversivas e de ligações ao PCP756. 

Na prisão, Francisco José d’Almeida Lança voltou a encontrar alguns silvenses seus 

conhecidos, presos nesse mesmo ano. A sua popularidade em Gouveia era tal que o padre e 

o Presidente da Câmara o visitavam na prisão. Estas pessoas “com influência na situação 

conseguiram uma alternativa para libertar o Lança” 757. Seria libertado se assinasse uma 

declaração na qual “se comprometia a não mais voltar a Gouveia”758, o que ele fez, instado 

pelos presos silvenses. 

                                                           
753 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC PC Proc. n.º 1054/64, UI 5649, fl. 179, Relatório da PIDE de 2 de Fevereiro 
de 1965. 
754 Não consegui apurar os dados biográficos de Francisco José d’Almeida Lança. Foi dirigente da 
Associação dos Empregados no Comércio de Silves, redactor do jornal O Povo de Silves e colaborador do 
Vibração. Casou-se com Isaura Mestre, de Silves. Foi trabalhar para Gouveia numa empresa de têxteis. 
Aderiu ao PCP, pelo que foi preso nesta cidade em 1948. Após a sua libertação radicou-se na Margem Sul e 
foi chefe de serviços na Mundet. Era um fumador inveterado. Faleceu em data incerta, vítima de cancro do 
estômago. 
755 Cf. João D’ Alvor, Ob. Cit., p. 18. 
756 Entrevista a Francisco Tomé Correia e Barlavento, Ano II, n.º 56, de 16 de Junho de 1976, «Recordando 
“Albatrozes”» (artigo de Francisco Tomé Correia). 
757 Cf. João D’ Alvor, Ob. Cit., p. 18. 
758 Idem, Ibidem, p. 18. 
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4.2.1 - Julião Quintinha 

 
 

Julião Quintinha, figura de referência na História Contemporânea Portuguesa, na 

Literatura e na História Local de Silves, não teve ainda o estudo devido e o 

reconhecimento merecido. A sua vasta obra em múltiplos domínios justifica-os 

plenamente. Alfaiate, republicano, político, sindicalista, jornalista, escritor, crítico literário, 

regionalista, lutador pela liberdade são algumas das suas facetas em que se revelou 

exemplar. 

Foi no jornalismo e na literatura que se tornou conhecido, pois deixou publicada 

uma vasta obra em conto, novela, reportagem, ensaio e temas ultramarinos759. Os textos 

literários de Julião Quintinha expõem as suas preocupações sociais. Neles, cruzam-se um 

romantismo popular e o realismo ético, de que foi representante máximo José Rodrigues 

Miguéis760. A pobreza, a miséria e a exploração dos homens foram quase sempre o centro 

das suas histórias. Os seus heróis são homens simples “que lutam para superar as suas 

limitações ou aquelas que lhes são impostas pela sociedade que teimosamente os empurra 

para a marginalidade”761. Nos seus escritos, Quintinha responsabiliza a sociedade burguesa 

“pela monstruosa segregação imposta às classes trabalhadoras”762, à qual os homens em 

geral e os artistas em particular não podiam ser alheios. A precocidade destas preocupações 

                                                           
759 Bibliografia de Julião Quintinha: Vizinhos do mar. Novelas – Impressões, (S.l.: s.n.), 1921 (um conjunto 
de 16 novelas alusivas às populações da orla marítima algarvia); Dôr vitoriosa. Lisboa, Secção Editorial de A 
Batalha, 1922 (A Novela Vermelha, n.º 10); Terras de fogo. Novelas, Lisboa, Portugal-Brasil, 1923; 
Cavalgada de sonho. Novelas, Lisboa, 1924; Novela africana, Editor Nunes de Carvalho, Lisboa, [s.d.]; 
Crónicas e impressões duma viagem jornalística nas Colónias da África Portuguesa: África Misteriosa, 1º 
volume, Lisboa, Editora Portugal Ultramar/Edição do Autor, (1929); Crónicas e impressões duma viagem 
jornalística na África Oriental Portuguesa: Oiro africano, 2º volume, Lisboa, 1929; A derrocada do império 
Vátua e Mouzinho de Albuquerque, 2 vols., Lisboa 1930; Terras de sol e de febre, (capa de Alfred Palmer), 
1ª edição, Lisboa, Casa Editora Nunes de Carvalho, 1932; Imagens da Actualidade. Estudos literários, Editor 
Nunes de Carvalho, Lisboa, 1933; Julião Quintinha e Brito Camacho, Rescaldo da guerra: através do “Livro 
Branco”, Lisboa, Guimarães, 1936; Portugal Maravilhoso, dir. João de Barros e Julião Quintinha, Vol. IV 
«Portugal de além-mar», Lisboa, Edições Universo, [s.d.]; Cadernos Coloniais (colaboração) no n.º 25, 
«Figuras das Guerras de África», 1936, n.º 33, «Oiro do Rand», [s.d.], n.º 50, «Manica e Sofala», [s.d.], e n.º 
63, «Reis Negros», [s.d.]; Portugal, Actividades do Concelho de Silves, n.º único, Editor Penha Gonçalves, 
1954, «Silves cidade mourisca». Escreveu ainda peças de teatro inéditas: Provinciana e Rumba, Peças em 3 
actos, proibidas pela Inspecção de Espectáculos, mas programadas para o Teatro Nacional D. Maria II. 
760 Cf. António José Saraiva e Óscar Lopes, História da Literatura Portuguesa, 10ª edição, pp. 1127 e 1128. 
761 Cf. Maria da Graça Maia Marques, «A “Alma Algarvia” de Julião Quintinha», in IV Jornadas de Silves, 
Ob. Cit., p. 178. 
762 Idem, Ibidem, p. 179. 
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na sua escrita tornou Julião Quintinha um dos precursores do neo-realismo em Portugal. 

Maria da Graça Maia, estudiosa de Julião Quintinha, traçou o perfil do notável 

silvense: 

 
“Se quiséssemos em poucas palavras traçar o perfil de Julião Quintinha diríamos que foi 
um republicano, democrata convicto e abnegado, que protagonizou, na região algarvia, as 
grandes reformas introduzidas pela República; que acreditou na força das palavras 
colocando o jornalismo e a sua obra literária ao serviço dos valores da Justiça, da 
Liberdade e da Igualdade; que foi um homem da «ética», mas também da «estética», que 
foi um humanista revoltado contra a exploração do homem pelo homem, mas também um 
defensor da acção civilizadora do homem branco em África; que foi um homem do 
pensamento, mas também da acção. Na sua vida teve quatro paixões: a República, os 
livros, África e o jornalismo”763. 
 
 

Sendo a escrita de Julião Quintinha o espelho do seu ideário, não se pretende aqui 

fazer o estudo da sua obra literária e jornalística, tarefa vastíssima e digna de estudo 

autónomo. Neste trabalho, privilegiei a abordagem da sua actividade política e cultural 

como oposicionista ao regime ditatorial. A sua produção bibliográfica é aqui referida 

apenas como o elo condutor do seu percurso de vida.  

 

 

Julião Quintinha, filho de José António Quintinha e de Maria Firmina, nasceu em 

Silves, a 19 de Dezembro de 1885. Fez a instrução primária e frequentou a Escola 

Comercial e Industrial de Silves, mas não prosseguiu os estudos. Iniciou a sua vida 

profissional como aprendiz de alfaiate aos 14 anos. As primeiras influências culturais e 

políticas vieram de seu pai, velho republicano de Alcantarilha, e do ambiente operário 

anarco-sindicalista da cidade. Muito jovem abraçou o ideário republicano e iniciou uma 

sólida amizade com o republicano João José Duarte, que se manteve até ao fim da vida 

deste. Em 1906, conheceu o portimonense Manuel Teixeira Gomes e com ele participou na 

reorganização do Partido Republicano e na propaganda republicana no Algarve764. Assim, 

                                                           
763 Idem, Ibidem, p. 159. 
764 Cf. O Futuro, n.º 704, 1 de Julho de 1906, p. 1, «A postos!», Correio do Sul, n.º 227, 21 de Outubro de 
1923, p. 1, «Teixeira Gomes» e República, 14 de Maio de 1968, p. 1, «Homenagem a Teixeira Gomes» 
(artigo de Julião Quintinha). 
. 
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viveu intensamente a expansão do ideal republicano, pelo que se deslocava assiduamente a 

Faro para encontros e tertúlias com os mais afamados republicanos algarvios765. No seu 

republicanismo, Quintinha destacou-se na defesa dos direitos do operariado, fazendo parte 

de inúmeras comissões para solução dos problemas que o afectavam. 

Tendo abraçado a profissão de alfaiate, abriu uma alfaiataria em Silves. 

O seu auto-didactismo foi excepcional766. Em 1908, Julião Quintinha foi o 

secretário da redacção do Notícias de Silves. No ano seguinte, casou-se com Aurelina 

Santana, de quem teve uma filha, que faleceu precocemente, e dois filhos. Continuou a sua 

actividade jornalística, editando o jornal silvense Chelbe767. 

Nesse ano, em Portimão, abriu outra alfaiataria, ficando aí a residir com a família. 

Nesta localidade, Quintinha destacou-se pela sua actividade no Centro Republicano local, 

aprofundou as relações com Manuel Teixeira Gomes768 e com Brito Camacho que, na 

altura, era presença assídua em Portimão pela amizade que mantinha com Marcos Algarve. 

Nesta cidade, nasceu o seu primeiro filho e escreveu o seu primeiro livro, Vizinhos do 

Mar769. 

Em 1911, fundou o jornal Alma Algarvia770, uma das principais referências do 

republicanismo algarvio771, desempenhando no jornal um papel central. “A combatividade 

                                                           
765 Cf. Boaventura de Passos, Aldeia em festa, [S.l.; s.n.], imp. 1942, p. 143, «posfácio de Julião Quintinha» e 
Maria João Raminhos Duarte, O Testamento Político, Ob. Cit., pp. 154 e 155. 
766 Julião Quintinha confessava que lia tudo, da Literatura à História, da Poesia ao Ensaio, da Economia à 
Política. Para este leitor incansável, a Sociologia era o tema favorito. Entre os muitos autores que citou nos 
seus livros contam-se Max Nordau, Chateaubrind, Mirbeau, d’Annunzio, Gustav Molinari, Blasco Ibañez, 
Valle-Inclán e os portugueses Senna Freitas, Fialho de Almeida, Camilo Castelo Branco e Oliveira Martins.  
767 Chelbe foi um jornal literário e comemorativo em homenagem aos promotores do Teatro Silvense com um 
único número de 9 de Agosto de 1909. 
768 Em 1911, Julião Quintinha foi um dos muitos republicanos que, na gare de Portimão, se despediram de 
Manuel Teixeira Gomes que partia para Lisboa, com destino a Londres para chefiar a legação diplomática 
portuguesa nessa cidade e defender a jovem República Portuguesa. 
769 Cf. República, 14 de Maio de 1968, p. 1, «Homenagem a Teixeira Gomes» (artigo de Julião Quintinha). 
770 O semanário Alma Algarvia foi fundado em Silves, a 12 de Março de 1911. O jornal perdurou até 1917, 
em três séries: A 1ª tinha o subtítulo de “Semanário Republicano” (de 12 de Março de 1911 a Março de 
1914), a 2ª com o subtítulo “Semanário Republicano Democrático” (entre Abril de 1914 e Setembro 1915) e 
a 3ª, com o formato de revista, tendo como subtítulo “Publicação literária e ilustrada” (de 1 de Novembro de 
1915 a 15 de Abril de 1917). Com o mesmo título surgiram posteriormente dois jornais, um em Faro (1920) e 
outro em Loulé (1926 e 1927). Cf. José Carlos Vilhena Mesquita, História da Imprensa do Algarve, II Vol., 
Ob. Cit., pp. 365-368. 
771 O pensamento político e doutrinário de Julião Quintinha encontra-se disperso nas páginas do Alma 
Algarvia, sobretudo nos editoriais que foi assinando na primeira série do jornal. A sua intervenção escrita 
consistiu em textos de propaganda em defesa da República e relativos às suas preocupações sociais, 
nomeadamente as condições de vida dos operários corticeiros silvenses. Sobre a acção de Julião Quintinha no 
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marcou-lhe o estilo. Os artigos mais polémicos eram da sua autoria, os assuntos da ordem 

do dia abordados de forma clara e desassombrada por quem dizia não ter medo de falar, 

fosse contra quem fosse”772. 

Anticlerical convicto, Quintinha foi iniciado na Maçonaria em 1912, no triângulo 

n.º 198, de Portimão, com o nome simbólico de “Danton”773. Gradualmente, Quintinha 

assumiu-se como “democrático”, apoiando incondicionalmente Afonso Costa e mantendo 

acesas polémicas jornalísticas com os seus opositores e detractores na imprensa algarvia774. 

Apesar disso, no Congresso Regional Algarvio, realizado em 1915, na Praia da Rocha775, 

Julião Quintinha apresentou a tese Assistência à Mendicidade, na qual criticou a Lei da 

Assistência do estadista “democrático”, denunciando a sua insuficiência, por colocar as 

províncias em situação de desfavorecimento perante a assistência pública776. 

Em 1916, Quintinha publicou um livro de teor político777, contestando a adesão à 

monarquia de Alfredo Pimenta. Nesse ano, iniciara a colaboração com o recém fundado 

Voz do Sul778, mantendo-a até à extinção do jornal, que coincidiu com o ano da sua morte. 

Alguns anos mais tarde, apesar da diferença abissal entre as suas ideias políticas e as de 

Mário Lyster Franco, iniciou a sua colaboração no Correio do Sul, de Faro, por altura da 

sua fundação, onde advogou e propagandeou a causa regionalista, causa que defendeu até 

ao fim da sua vida.  

Entre 1911 e 1920, Julião Quintinha exerceu vários cargos públicos. Entre 1911 e 

1915, foi membro da Comissão Administrativa da Misericórdia de Silves. Foi 
                                                                                                                                                                                
Alma Algarvia, vide o excelente estudo de Maria da Graça Maia Marques, «A “Alma Algarvia” de Julião 
Quintinha», in IV Jornadas de Silves, Ob. Cit., pp. 159-182. 
772 Cf. Maria da Graça Maia Marques, «A “Alma Algarvia” de Julião Quintinha», in IV Jornadas de Silves, 
Ob. Cit., p. 163. 
773 Cf. A. H. de Oliveira Marques, Dicionário de Maçonaria Portuguesa, Ob. Cit., 2º Vol., p. 1184. 
774 Cf. O Heraldo, n.º 125, 2 de Julho de 1913, p. 2, «Contra o regedor de S. Brás». 
775 Cf. Maria João Raminhos Duarte, «O I Congresso Regional Algarvio, Praia da Rocha – 1915», in 12º 
Congresso do Algarve, Ob. Cit., pp. 123 -132. 
776 Cf. Julião Quintinha, Assistência à mendicidade, Lisboa, Casa Ventura Abrantes, 1916. A tese 
apresentada ao Congresso Regional Algarvio foi publicada, tendo sido revista e aumentada com várias 
considerações do autor. Quintinha considerava que a lei sobre a Assistência de 25 de Maio de 1911 do 
Governo Provisório desprezara a província criando um sistema ineficaz de assistência municipal, enquanto 
privilegiara Lisboa e o Porto. 
777 Cf. Julião Quintinha, A solução monárquica do Senhor Alfredo Pimenta. Comentários políticos, Lisboa, 
1916. Neste livro, Julião Quintinha contestou a adesão à monarquia de Alfredo Pimenta que começara pelo 
anarquismo, se tornara republicano e depois monárquico. Em 1932, Alfredo Pimenta aderiu ao movimento 
nacional-sindicalista com Rolão Preto e Alberto Monsaraz. 
778 Cf. Voz do Sul, n.º 4, 29 de Outubro de 1916, p. 1, «A glosa da semana». 
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Administrador do Concelho de Portimão em 1913 e, após as eleições municipais de 

Dezembro de 1913, foi Administrador do Concelho de Silves, por pouco tempo, assumindo 

seguidamente o cargo de Secretário da Câmara Municipal de Silves, que manteve até 1920, 

data em que partiu para Lisboa, como Inspector da Companhia de Seguros Latina. 

Por altura do Sidonismo, tinha-se batido, em Silves, pela continuação do executivo 

camarário democrático e legitimamente eleito, pelo que fora suspenso do cargo de 

Secretário da CM de Silves e processado, acabando por ser amnistiado779. 

Julião Quintinha interessava-se muito pela cultura, pela história e pela arqueologia 

de Silves e do Algarve, pelo que, com Pedro Paulo Mascarenhas Júdice e Samora Barros, 

colaborou com Leite de Vasconcelos nos trabalhos arqueológicos deste em Silves780.  

Na capital, Quintinha integrou-se rapidamente no ambiente intelectual e 

jornalístico, prestando uma intensa colaboração em vários órgãos da imprensa nacional781 e 

regional782. Conviveu com os grandes nomes do jornalismo e das letras nacionais, 

nomeadamente com Coelho de Carvalho, Luís Lupi, Artur Portela, Reinaldo Ferreira, 

Acúrsio Pereira, Fidelino Figueiredo, Jaime Brasil, Eugénio Bettencourt, Hernâni Cidade, 

Irene Lisboa, Maria Lamas, Mário Dionísio, Mário Neves, Armando Miranda, Ramada 

Curto, Assis Esperança, Manuel Ribeiro, João Campos Lima, Manuel Campos Lima, 

Arlindo Vicente, António Sérgio, Emílio Costa, Tomás da Fonseca, Vitorino Nemésio, 

José Régio, Brito Camacho, Fernando Piteira Santos, Manuel da Fonseca, Aquilino 

Ribeiro, Ferreira de Castro e Roberto Nobre783. Com este último manteve uma relação de 

amizade privilegiada. Participava nas tertúlias do café “Palladium” e de “A Brasileira” do 

                                                           
779 Ibidem, n.º 79, 16 de Maio de 1918, p. 1, «Julião Quintinha». 
780 Cf. Leite de Vasconcelos, Pelo Sul de Portugal (Baixo Alentejo e Algarve), Lisboa, Imp. Nacional, 1918, 
p. 30. 
781 Julião Quintinha trabalhou no jornal A Batalha como crítico literário. Foi redactor nos jornais República, 
O Século, Diário Popular, Diário Liberal, O Diabo, Mala da Europa (de que foi um dos fundadores) e 
Novidades (que fundou com Júlio Quartim), e chefe de redacção dos jornais Diário da Tarde, Diário da 
Noite, Jornal da Europa e das revistas Alma Nova, de Mateus Moreno, e Revista Turismo. Colaborou ainda 
nos seguintes órgãos: ABC, Rebate, Primeiro de Janeiro, Diário de Lisboa, Diário do Alentejo, Globo, 
Bejense, Diário do Alentejo, Ilustração Portuguesa, O Povo, A Novela, Província de Angola, Diário de 
Luanda, A Contemporânea e Cultura. Foi redactor-correspondente do Notícias de Lourenço Marques. 
Colaborou pontualmente noutras publicações, nomeadamente na Revista Internacional, no Almanaque do 
Algarve, em Ver e Crer e na Grande Enciclopédia Portuguesa Brasileira. 
782 Julião Quintinha colaborou em várias publicações algarvias, nomeadamente na Alma Nova, O Messinense, 
Vibração, Alma Algarvia, Voz do Sul, Folha de Alte, Correio do Sul e Revista do Algarve. 
783 Vide a biografia deste polifacetado artista algarvio, que esteve sempre ligado à oposição ao salazarismo 
em Roberto Nobre, 1903-2003, Edição da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, 2003. 
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Chiado. No meio onde se inseriu, Quintinha teve, certamente, uma tarefa árdua para se 

poder afirmar como jornalista e para adquirir os conhecimentos inerentes à sua profissão, 

“tanto mais que as suas habilitações literárias eram apenas a instrução primária”784.  

Iniciou-se com a publicação de obras literárias de pendor regionalista785, tão em 

voga nos anos 20. Em Silves, em 1917, já fizera uma incursão literária com a publicação 

de No fim da guerra...Um sonho786.  

Em 1922, Quintinha participou, como representante da Câmara Municipal de 

Silves, no Congresso dos Municípios Portugueses787.  

A 5 de Outubro de 1923, como redactor de O Século, fez a cobertura no Parlamento 

da tomada de posse de Manuel Teixeira Gomes como Presidente da República. “Nunca vi 

homem mais pálido e mais triste que Teixeira Gomes nesse momento”788. 

Antes de partir para o périplo africano ao serviço do Jornal da Europa, Quintinha 

fez questão de se encontrar com o Presidente, no Palácio de Belém, para se despedir e 

oferecer ao amigo o seu último livro, Cavalgada de Sonho. Teixeira Gomes confidenciou-

lhe que, certamente, não o encontraria no lugar de Presidente da República quando 

regressasse da viagem ao continente africano789. 

Quintinha assumiu um papel importante na Direcção das associações que deram 

origem à Casa da Imprensa790. Pertenceu às comissões do Sindicato dos Profissionais de 

Imprensa, do qual em 1924 foi fundador791, encarregadas de negociar melhorias de 

vencimentos para a classe e de negociar a compra dos imóveis para a instalação do 

Sindicato. Subscreveu um protesto contra as autoridades de Lisboa por terem mandado 

dois polícias assistir às reuniões792. Foi eleito Presidente do Sindicato dos Profissionais de 

Imprensa793 e da respectiva Caixa de Previdência794.  

                                                           
784 Cf. Joaquim António Nunes, Temas do meu Rosário, Editorial Minerva, [s.d.], p. 59. 
785 Cf. Ana Maria Costa Lopes, O conto regional na imprensa periódica de 1875 a 1930, Lisboa, 
Universidade Católica Portuguesa, 1990, pp. 419-421. 
786 Cf. Julião Quintinha, No fim da guerra...Um sonho, Opúsculo Literário, Silves, 1917. 
787Cf. Congresso Nacional Municipalista de 1922, (Preliminares, Teses, actas das Sessões, congressos 
Provinciais, documentos e Apreciações da Imprensa), Lisboa, 1923. 
788 Cf. República, 14 de Maio de 1968, p. 1, «Homenagem a Teixeira Gomes» (artigo de Julião Quintinha). 
789  Ibidem. 
790 Cf. António Baeta de Oliveira, Local e Blogal-http://blogal.blogspot.com; «Julião Quintinha». 
791 Cf. http://www.jornalistas.online.pt/noticia.asp?id=288&idselect=364&idCanal=364&p=319 
792Cf. http://www.casadaimprensa.pt/conteudos.asp?idcont=273, «Historial da Casa da Imprensa». 
793 Cf. Voz do Sul, n.º 356, 1 de Março de 1925, p. 1, «Julião Quintinha». 
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Quintinha fez uma “entrevista que não foi entrevista” a H. G. Wells, o que 

constituiu uma decepção jornalística, porque o notável entrevistado simplesmente nada 

dissera.795. Mercedes Blasco chamou-lhe “o meu anarquista” e homenageou-o: “(…) ele 

era antes de tudo um investigador da vida”796. 

Entre 1925 e 1927, Quintinha viajou por África, “numa viagem exclusivamente 

jornalística, de inquérito e estudo à vida colonial e hábitos indígenas, para poder escrever 

algumas obras”797. Nessa viagem conheceu Francisco Toscano, um soldado que integrara a 

legião de Mouzinho de Albuquerque na luta contra os Vátuas e participara na vitória dos 

portugueses sobre Gugunhana798. Encontrara-se também com Carlos Porfírio799, em 

Marselha, quando regressava do Cairo, com quem estabeleceu correspondência800.  

Regressado a Lisboa em meados de 1927, Quintinha iniciou um profícuo período 

de reportagens e de criação literária sobre África, tornando-se um dos pioneiros da 

literatura de temática colonial. “Da reportagem ao estudo histórico-geográfico, da recolha 

etnográfica à ficção, de todos os géneros se serviu para exprimir o seu fascínio por 

África”801. Os seus escritos contêm fabulosas fotografias do autor com os nativos e dados 

raros sobre os povos africanos, bem como a denúncia do sistema de exploração das 

populações autóctones802. “Ele era o perfeito cronista de hoje: saber, saber tudo, para 

informar dignamente”803. 

Julião Quintinha encontrou um país diferente do que deixara. A liberdade de 

                                                                                                                                                                                
794 Cf. A Avezinha, 5 de Maio de 2005, p. 8, «Julião Quintinha, um silvense ilustre». 
795 Cf. Grandes Repórteres Portugueses da I República, Foto-jornal, Selecta Jornalística, Colecção Grande 
Reportagem 3, Textos extraídos de antologia «Uma hora de Jornalismo», 1928, pp. 129-138, «Uma entrevista 
com Wells». 
796 Cf. Mercedes Blasco, Os Meus Homens, Lisboa, J. Rodrigues & C.º, 1926, p. 168. 
797 Julião Quintinha no prefácio de A Derrocada do império Vátua..., 1º Vol., 3ª edição, 1935, p. 9. 
798 Cf. Alberto Oliveira Pinto, «O Concurso de Literatura colonial da Agência Geral das Colónias», in Clio, 
Nova Série, Volume 7, 2002, Centro de História da Universidade de Lisboa, p. 232. 
799 Sobre este cineasta e pintor algarvio, vide a sua biografia em Emanuel Correia, Carlos Porfírio, Edições 
Colibri, 2001. 
800 Cf. Emanuel Correia, Ob. Cit., p. 18. 
801 Cf. Maria da Graça Maia Marques, «A “Alma Algarvia” de Julião Quintinha», in IV Jornadas de Silves, 
Ob. Cit., p. 179. 
802 Cf. Julião Quintinha, Terras de sol e de febre. Reportagem em colónias estrangeiras (capa de Alfred 
Palmer), 1ª edição, Lisboa, Casa Editora Nunes de Carvalho, 1932. O livro constitui um relato das suas 
viagens através do Congo Belga, África Equatorial Francesa, Transval, Nyssland, Tanganyka, Mombaça, 
Zanzibar, Adem e Egipto.  
803 Cf. Amândio César, «Na morte de Julião Quintinha», in Novos Parágrafos de Literatura Ultramarina, 
Braga, Sociedade de Expansão Cultural, 1971, p. 154. 
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imprensa acabara, instalara-se uma ditadura e havia a Censura, que combateu 

incessantemente.  

No ano seguinte, ganhou o 2º prémio da Literatura Colonial com o livro África 

Misteriosa. Toscano foi o seu co-autor em A Derrocada do Império Vátua e Mouzinho de 

Albuquerque804, obra premiada com o 1º prémio na edição de 1931 do mesmo certame 

literário805. Julião Quintinha tornara-se uma referência na cultura algarvia e nacional806. “A 

sua notável ascensão intelectual nunca o envaideceu, conservando sempre um ar simples e 

cativante”807. 

Foi na colaboração que prestou ao silvense Vibração, que Quintinha explicitou o 

seu ideário democrático e revelou, em primeira-mão, a sua oposição ao “Estado Novo”. 

Acompanhou de perto o processo disciplinar instaurado ao seu velho amigo João José 

Duarte, de quem se tornara sócio na indústria corticeira. Nas páginas do Vibração, além do 

“Culto da Liberdade e a Fé na Igualdade”808 que professava, defendeu acerrimamente os 

valores culturais da região. Seguiu com muita atenção a crise da indústria corticeira, tema 

recorrente da sua obra escrita e falada, denunciando a miséria social no seio do operariado 

silvense. 

Na capital, Quintinha prosseguia uma intensa produção literária809. Os seus livros 

têm belíssimas ilustrações de Bernardo Marques810, seu patrício, pintor modernista, que se 

distinguira no meio artístico lisboeta811. Dias Sancho, Bernardo Marques, Roberto Nobre e 

Carlos Porfírio, os mais reputados artistas algarvios, ilustraram obras suas. Em 1933, 

                                                           
804 Cf. Julião Quintinha, A Derrocada do Império Vátua e Mouzinho de Albuquerque, 2 vols. Lisboa, 1930. 
805 Cf. A Rajada, n.º 9, 2 de Fevereiro de 1936, p. 1, «Grande Êxito Literário». 
806 Cf. José Dias Sancho, Roteiro do Algarve, Conferência em Faro, 24 de Junho de 1928, promovida pelo 
Diário de Notícias, [s.d.; s.l]. 
807 Cf. Joaquim António Nunes, Temas do meu rosário, Ob. Cit., p. 61. 
808 Cf. Vibração, n.º 1, 26 de Abril de 1931, p. 3, «Horizonte». 
809 Alguns títulos da obra de Julião Quintinha não chegaram a ser editados, apesar de o autor os anunciar nas 
suas publicações como “trabalhos em preparação”. Entre eles encontram-se os seguintes títulos: Farrapos de 
Sonho (Novelas), Gente do Algarve e Sevilha, anunciados na contracapa da 2ª edição de Vizinhos do Mar 
datada de 1923; Prosa Errante (Crónicas), Reino de Chenchir (Crónicas algarvias), A Planície (Novelas) 
anunciadas em 1925; O Crucificado Negro, anunciado na contracapa do livro Derrocada do Império Vátua 
(...) 3ª edição, e a peça de teatro O 2º Bailarino, anunciada no Voz do Sul em 1927. Algumas destas e outras 
obras anunciadas na imprensa e pelo próprio autor ter-se-ão perdido. 
810 Vide a biografia de Bernardo Loureiro Marques em Glória Marreiros, Ob. Cit., pp. 305 e 306. 
811Cf. Jornal de Notícias, 6 de Dezembro de 1999, «Bernardo Marques no país de Salazar» (artigo de José 
Gomes Bandeira) e Marina Bairrão Ruivo, «Bernardo Marques (1898 – 1962)», in O Mirante, Ob. Cit., n.º 
15, Dezembro de 1999, pp. 21-33. 
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Quintinha foi eleito, em Assembleia-Geral, Secretário-Geral do Sindicato dos Profissionais 

da Imprensa812.  

A ligação de Julião Quintinha a Brito Camacho perdurara, desde os tempos da 

República em Portimão, apesar do diferente percurso político que cada um seguiu. 

Amantes de África, escreveram um livro em conjunto813. Em 1934, por testamento814, 

Manuel Brito Camacho legou a Julião Quintinha a propriedade dos seus livros a 

publicar815. 

Republicano por excelência, Julião Quintinha deixou em vários artigos um registo 

sobre o republicanismo no Algarve e seus protagonistas. Privara com os mais destacados 

republicanos algarvios: Bernardo de Passos, Boaventura Passos816, Mário Gonçalves, José 

Dias Sancho, João Rosa Beatriz, Edmundo Póbis (pseudónimo de Edmundo Bispo), 

Marcos Algarve (pseudónimo de Francisco Marques da Luz), João José Duarte, Cândido 

Guerreiro, Salazar Moscoso, Silva Nobre, João Pedro de Sousa, entre muitos outros. 

Recordando-os, desabafou: 

 
“Estão esquecidos curiosos pormenores políticos e dedicados precursores que com o maior 
sacrifício prepararam o advento da República na província. A maior parte destes homens 
desapareceu, uns morreram. Se eles me pudessem ouvir, pedir-lhes-ia desculpa por 
algumas involuntárias ofensas, assim como eu já esqueci aqueles que me ofenderam” 817. 
 

Em 1934, a propósito do 24º aniversário da República, deixou uma mensagem aos 

silvenses: “(…) Lutar é viver melhor. E só pela luta se consegue renovar a vida”818. 

 Manteve correspondência com o republicano João Rosa Beatriz que lhe escrevia do 

seu exílio em Marrocos, apoiando e incentivando a oposição portuguesa através do jornal 

                                                           
812 Cf. Voz do Sul, n.º 772, 26 de Agosto de 1933, p. 1, «Julião Quintinha». 
813Cf. Brito Camacho e Julião Quintinha, Rescaldo da guerra: através do «Livro Branco», Editora 
Guimarães, Lisboa, 1936. 
814 Por testamento, de 30 de Junho de 1934, Manuel Brito Camacho legou aos seus amigos Aquilino Ribeiro, 
Manuel Ribeiro e Ferreira de Castro a propriedade de todos os seus livros publicados. No legado que fez a 
Julião Quintinha, este deveria receber por cada volume, de pelo menos 200 páginas, 2000 escudos, pagos de 
uma só vez. Para satisfação deste encargo, o testador fez o respectivo depósito bancário. Em 1951, Julião 
Quintinha publicou 3 volumes de inéditos da obra de Brito Camacho. 
815Cf. João Medina (dir.), História Contemporânea de Portugal, Lisboa, Multilar, 1990, Primeira República 
I, p. 268. 
816 Cf. Boaventura Passos, Ob. Cit., p. 172. 
817 Cf. O Diabo, n.º 15, 7 de Outubro de 1934, p. 6, «Frisos algarvios-7: Republicanos Históricos». 
818 Cf. Voz do Sul, n.º 830, 13 de Outubro de 1934, p. 1, «A propósito de um aniversário». 
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República819.  

O seu ideário e a sua oposição à ditadura continuaram a expressar-se na imprensa 

silvense, nomeadamente no primeiro editorial de A Rajada820. Na sua larga colaboração em 

O Diabo821, na coluna «A Arte e os Artistas», acentuava o seu desejo de liberdade, 

condição que considerava indispensável para o artista perante o problema social e 

político822. Julião Quintinha e Augusto Ricardo foram os redactores de O Diabo, sob a 

Direcção de Ferreira de Castro823.  

A sua posição como artista era radical. Já em 1924, numa festa de homenagem ao 

seu amigo e pintor Roberto Nobre, Julião Quintinha discursou, falando do “moderno 

significado da pintura como força directriz da luta titânica entre o capital e o trabalho”824. 

O seu escritor de referência era Fialho de Almeida, que, tal como outros escritores, tinha 

posto a arte ao serviço da sociedade, comprometendo-se com os problemas do seu tempo. 

Foi um estudioso deste escritor825, tendo dedicado Terras do Fogo à sua memória. 

Quintinha prosseguiu a sua colaboração na Seara Nova. 

A 21 de Janeiro de 1938, foi preso “por proferir frases desprestigiosas para o 

Estado Novo, referindo-se ao caso de Paiva Couceiro”826. A 25 de Fevereiro de 1938, foi 

restituído à liberdade sem ter sido enviado a tribunal “por não existirem provas 

suficientes”827 do seu insulto ao General. 

 As viagens fascinavam-no. Viajou pela Alemanha e ficou impressionado pela 

grandeza e monumentalidade das realizações arquitectónicas do Nacional-Socialismo, em 

                                                           
819 Cf. República, n.º 8550, 4 de Outubro de 1954, p. 28, «O velho democrata João Rosa Beatriz saúda os 
republicanos portugueses». 
820 Cf. A Rajada, n.º 1, 8 de Dezembro de 1935, p. 1, «o Elogio da Ordem» (artigo de Julião Quintinha). 
821 Vide a colaboração de Julião Quintinha em O Diabo: dois anos de publicação: índice: autores -
ideográfico, [S.l.: s.n.], 1937, (Lisboa: Tip. A Libertada), pp. 36-38. 
822 Cf. O Diabo, n.º 58, 4 de Agosto de 1935, «Função Social da Arte», n.º 59, 11 de Agosto de 1935, «O 
Artista e a sua Independência» e n.º 60, 18 de Agosto de 1935, «O Artista perante o problema social e 
político». 
823 Cf. Luís Trindade, O espírito do diabo: discursos e posições intelectuais no semanário O Diabo, 1934-
1940, [Texto policopiado], Tese mestr. História dos Séculos XIX e XX, Univ. Nova de Lisboa, 2001, p. 199. 
824 Cf. Correio do Sul, n.º 256, 2 de Março de 1924, p. 2, «Bela Festa de Homenagem a Roberto Nobre». 
825 Cf. Julião Quintinha, «Fialho jornalista», Estrada Larga, 3-Antologia dos Números especiais, relativos a 
cada lustro, do Suplemento Cultura e Arte de O Comércio do Porto, Porto Ed., Porto, [s.d.], pp. 179-183. 
826 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, PC n.º 68/38, Julião Quintinha, fl. 8. 
827 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc.º 69-E/GT UI 1433, Inf. Sobre Julião Quintinha, fls. 8-16. 
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Hamburgo, Bremen, Berlim, Leipzig e Nuremberga828. Fez várias reportagens de outros 

países estrangeiros: Espanha, França, Itália e Holanda. 

Além da actividade literária e jornalística, Julião Quintinha foi, em Lisboa, um 

promotor do regionalismo algarvio829, um permanente cartaz de propaganda à cultura 

algarvia830. Regionalista da primeira linha, Julião Quintinha teve um papel primordial na 

fundação e manutenção da Casa do Algarve em Lisboa831. Tornara-se um reputado 

conferencista. Os seus temas preferidos eram o regionalismo, o Algarve e a literatura 

portuguesa. Deu o seu contributo ao estudo de autores portugueses, nomeadamente 

Camões832, João de Deus, Almeida Garrett, Fialho de Almeida, Guerra Junqueiro, Teófilo 

Braga, Gomes Leal, Wenceslau de Morais, Antero de Quental, Raúl Brandão, Camilo 

Castelo Branco e Eça de Queiroz833. 

Depois do fim da Segunda Grande Guerra, integrou o grupo de escritores, 

jornalistas e artistas portugueses que aderiu ao MUD, a 8 de Outubro de 1945, tendo estado 

presente na reunião realizada no Centro Escolar Republicano Almirante Reis, onde nasceu 

o movimento democrático834. Uma semana depois, o República publicou um convite feito a 

Julião Quintinha pelos republicanos de Silves, a fim de assistir a uma reunião e ser seu 

intérprete junto desse jornal e dos republicanos de Lisboa835. Em defesa da liberdade e 

contra a feroz repressão intelectual, escreveu, com outros, “Um Manifesto dos 

                                                           
828 Cf. Revista Internacional, n.º 6, 1938, pp. [59-61], «Impressões de uma viagem na Alemanha». 
829 Cf. Joaquim António Nunes, Regionalismo, cultura e turismo. Síntese histórica da Casa do Algarve, 
Lisboa, Casa do Algarve, pp. 19 e 27, 34, 35 e ss. 
830 Cf. Joaquim António Nunes, Temas do meu rosário, Ob. Cit.., pp. 61 e 62. 
831 A Casa do Algarve foi fundada em 1930 pelo alvará n.º 6 do Governo Civil de Lisboa, de 26 de Fevereiro 
de 1930. Julião Quintinha foi um dos seus promotores, coadjuvando o sonho e o trabalho de Mateus Moreno. 
Depois de um período de euforia regionalista dos algarvios residentes em Lisboa, a Casa do Algarve 
sobreviveu à custa de sacrifícios pessoais e da solidariedade de alguns dos mais obstinados algarvios. Este 
processo de decadência conduziu ao encerramento da Casa do Algarve em 1941. Em 1945, com Joaquim 
António Nunes, teve lugar o ressurgimento da Casa do Algarve. A partir daí intensificou a actividade, virada 
essencialmente para a cultura. Foram organizadas muitas conferências e homenagens, em sessões solenes, a 
figuras algarvias e a outras ligadas ao Algarve e promoveram-se os «Estudos Algarvios». Na Casa do 
Algarve, destacaram-se muitos algarvios oposicionistas ao “Estado Novo”, nomeadamente José Mendes 
Cabeçadas, Virgílio de Passos (filho), Estanco Louro, Julião Quintinha e José Garcia Domingues.  
832 Cf. Correio do Sul, n.º 126, 27 de Agosto de 1922, p. 1, «Camões no Algarve». 
833 Cf. Julião Quintinha, Imagens da Actualidade. Estudos literários, Editor Nunes de Carvalho, Lisboa, 
1933. Foram muitas as palestras e conferências que proferiu sobre autores portugueses. 
834 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc.º 882/SR, Julião Quintinha. 
835 Ibidem. 
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Intelectuais”836.  

Em Novembro de 1946, na Sociedade Nacional de Belas Artes, na «1ª Exposição 

Bibliográfica e de Artes Plásticas»837 promovida pela Casa do Algarve, proferiu uma 

conferência subordinada ao tema “A Mocidade Algarvia”. No mesmo mês, Quintinha 

subscreveu o abaixo-assinado “Os Intelectuais portugueses protestam” contra a demissão 

da função pública a que tinham sido sujeitos os professores Mário de Azevedo Gomes e 

Bento de Jesus Caraça, da Comissão Central do MUD838, dos quais foi testemunha, tendo 

também subscrito “uma exposição dirigida a S. Ex.ª o Senhor Presidente do Conselho, pela 

Comissão Central do MUD” 839. 

Em 1947, Quintinha foi um dos quarenta escritores fundadores do PEN Club 

Português840. 

Em 1949, por altura da comemoração do 25.º aniversário da elevação de Portimão a 

cidade, o Presidente da Câmara da edilidade portimonense, Joaquim Valadares Pacheco, 

convidou Julião Quintinha e o Dr. Joaquim Magalhães para uma sessão pública de 

homenagem à efeméride. O Governador Civil recusou o convite para presidir à sessão por 

considerar que os convidados eram pessoas desafectas ao regime, pelo que se realizaram 

duas sessões paralelas, uma no Cinema de Portimão, onde pontificaram os oposicionistas, e 

outra nos Paços do Concelho, com a presença do Governador Civil e dos conferencistas 

Mário Lyster Franco e Amadeu Ferreira d’Almeida, os mais destacados intelectuais 

algarvios do regime841. No mesmo ano, no República, no artigo «A Imprensa não pode 

renunciar a ser livre», Quintinha desferiu um ataque frontal à Censura salazarista842. O Voz 

                                                           
836 Ibidem. 
837 Depois do ressurgimento da Casa do Algarve, em 1945, a sua primeira actividade foi a organização de 
uma exposição de livros e pinturas de algarvios ou de assuntos sobre o Algarve. A I Exposição Bibliográfica 
e Artes Plásticas realizou-se no Salão de Exposições da Sociedade Nacional de Belas Artes, em Novembro de 
1946. A inauguração foi feita pelo Presidente da República, Carmona, que se fez acompanhar pelo Ministro 
da Educação, Caeiro da Mata. A exposição durou quinze dias e foram feitas conferências por algarvios 
ilustres, nomeadamente João de Deus Ramos, Mário Lyster Franco e Julião Quintinha. O acontecimento 
chamou a atenção de Lisboa e a imprensa deu-lhe enorme projecção. 
838 Cf. António Ventura, «As Ideias políticas e a intervenção de José Régio», in Revista da História das 
Ideias, 16, Coimbra, 1994, p. 255. 
839 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc.º 882/SR, Julião Quintinha. 
840 Cf. http://penclube.no.sapo.pt/pen_portugues/historia.htm 
841 Informação do Dr. Joaquim Magalhães prestada a Maria da Graça Maia, Faro, 26 de Julho de 1997. 
842 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc.º 882/SR, Julião Quintinha. 
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do Sul publicou este artigo integralmente843.  

No II Congresso Regional Algarvio844, promovido pela Casa do Algarve em 1950, 

em Lisboa, Julião Quintinha dirigiu ao Ministro da Economia um apelo para que 

desenvolvesse esforços para combater a crise corticeira que afectava o Algarve e a cidade 

de Silves, dando algumas sugestões para a resolução do problema do sector845. A indústria 

corticeira foi tema recorrente na sua obra. Apresentou ainda uma tese sobre o turismo na 

região algarvia846. 

Quintinha colaborou com a Associação Amigos de Olivença847. Nos anos 50/60, 

frequentou a tertúlia do Café Veneza, na Avenida da Liberdade848. Aí pontificavam muitos 

dos seus amigos, todos eles oposicionistas à ditadura, nomeadamente Ferreira de Castro, 

João de Barros, Joaquim Manso, Álvaro Salema, Câmara Reis, Assis Esperança, Roberto 

Nobre, Mário Domingues, Augusto Casimiro e Arlindo Vicente, entre tantos outros que 

sempre lhe manifestaram o maior apreço. 

Em Fevereiro de 1951, subscreveu, com outros, uma exposição dirigida ao 

Presidente da República, na qual os signatários pediam a supressão da Censura, a abolição 

da PIDE e a amnistia a todos os presos políticos849. Em 1953, fez parte dos Corpos 

Gerentes da “Liga Portuguesa dos Direitos do Homem” e, no mesmo ano, subscreveu um 

comunicado da Comissão Pró-Liberdade de Expressão, voltando a pedir a imediata 

extinção da Censura em Portugal850. 

Apesar da sua ausência de Silves, Julião Quintinha permaneceu uma referência para 

o operariado silvense. Em 1955, foi convidado pela “A Compensadora” para uma palestra 

comemorativa do 34º aniversário da cooperativa operária em Silves851. Como palestrante, 

                                                           
843 Cf. Voz do Sul, n.º 1407, 29 de Janeiro de 1949, p. 1, «A imprensa não pode renunciar a ser livre». 
844 A Casa do Algarve mudara-se para a zona do Chiado. Foram efectuadas grandes obras de adaptação, de 
modo a criar as condições dignas para a realização do II Congresso Regional do Algarve, que aí se realizou e 
no qual foram apresentadas 41 teses. Cf. Joaquim António Nunes, Regionalismo Cultura e Turismo, Ob. Cit., 
pp. 41-44. 
845 Cf. Julião Quintinha, «A indústria corticeira no Algarve», in II Congresso Regional Algarvio, Casa do 
Algarve, Lisboa. Resumo das teses, conferências e comunicações – Regulamento, Faro 1950, pp. 30-31. 
846 Cf. Julião Quintinha, «Turismo no Algarve», in II Congresso Regional Algarvio, Ob. Cit., pp. 40 e 41. 
847 Cf. Ana Vicente, Ob. Cit., p. 91. 
848 Cf. http://www.museusaopedro.jb.pt/arlindovicente/biografia/bio6.htm; «Vida e Obra de Arlindo 
Vicente». 
849 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc.º 882/SR, Julião Quintinha. 
850 Ibidem. 
851 Ibidem. 
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Quintinha deu o seu contributo a várias associações de cariz operário, defendendo o 

cooperativismo como “a independência económica do Povo”852. 

No jornal República, publicou muitos artigos sobre o ideário e revolução 

republicana, servindo-se das suas páginas para fazer a propaganda das comemorações 

republicanas do 5 de Outubro e do 31 de Janeiro, evocativa das liberdades e de oposição ao 

regime ditatorial. Julião Quintinha destacou-se pelo seu contributo na organização das 

comemorações do 5 de Outubro de 1956, que reuniu 600 pessoas num almoço em 

Lisboa853. Subscreveu, no âmbito das comemorações republicanas, um requerimento à 

Secretaria do Governo Civil de Faro, no qual se pedia autorização para a realização no 

Algarve de “uma comemoração da implantação da República em Portugal” 854. Alguns dias 

depois, foi homenageado em Silves por um grupo de amigos e admiradores seus 

conterrâneos855. 

Em 1957, Quintinha foi um dos oradores na sessão solene comemorativa do 47.º 

aniversário da implantação da República, realizada no Cine-Teatro de Portimão856. 

Nas páginas do República, muitos foram os artigos que publicou sobre a liberdade, 

a justiça, as necessidades e os desejos do povo. A PIDE seguia com atenção todos os seus 

artigos, pelo que eram referidos nos relatórios da Polícia política857. Após ter-se jubilado, 

em Abril de 1956, como colaborador deste jornal, foi “homenageado com um jantar, 

promovido pelos seus amigos e camaradas”858 de trabalho. Em Junho desse ano, Quintinha 

aposentou-se como profissional da imprensa. Planeava refugiar-se na sua terra natal para 

“dedicar-se profundamente à sua actividade de escritor”.859 Na Sociedade Nacional de 

Belas Artes, foi alvo de homenagem pelo seu jubileu jornalístico por vários amigos e 

admiradores, nomeadamente Joaquim Manso, Hernâni Cidade, Fidelino Figueiredo, 

Ferreira de Castro, António Sérgio, o escultor Diogo de Macedo, Jaime Brasil e Cristiano 

Lima, que enalteceram as qualidades morais, cívicas e humanas do silvense. No salão 
                                                           
852 Ibidem. 
853 Cf. Ana Vicente, Ob. Cit., p. 146. 
854 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Pr.º 882/SR, Julião Quintinha. 
855 Ibidem. 
856 Ibidem. 
857 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc.º 69-E/GT UI 1433, Inf. Sobre Julião Quintinha, fls. 8-16. 
858 Cf. Povo Algarvio, n.º 1138, de 29 de Abril de 1956, p. 1, «Julião Quintinha foi alvo de uma justa 
homenagem». 
859 Cf. República, n.º 9155, 16 de Junho de 1956, p. 1, «3 horas de cultura portuguesa». 
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“completamente cheio” e para uma assistência de notáveis do mundo da arte, da cultura e 

do jornalismo, Maria Barroso, Etelvina Lopes de Almeida e Dulce de Oliveira leram 

trechos da sua autoria860. À homenagem, 147 conterrâneos associaram-se por telegrama861. 

Perante tão elevados elogios, Quintinha disse, comovidamente: “Apenas procuro ser fiel à 

minha origem, porque vim do Povo”862.  

Liberto da actividade jornalística, Julião Quintinha voltou a passar largas 

temporadas em Silves, mantendo à noite o hábito da velha tertúlia republicana com João 

José Duarte e com o professor Samora Barros. 

Em 1957, Julião Quintinha participou no “movimento cívico intervencionista”, 

fazendo parte da Comissão Executiva da Comissão Promotora do Recenseamento e do 

Voto do Distrito de Lisboa863. 

Nas eleições presidenciais de 1958, Quintinha teve, desde o início, um papel 

primordial na evolução das propostas para as candidaturas oposicionistas. Subscreveu um 

panfleto de apoio a Cunha Leal como candidato presidencial da oposição864. Relativamente 

a esta candidatura, era ele quem informava Manuel Campos Lima sobre a evolução da 

saúde do Engenheiro, enquanto se aguardava que este tomasse “uma decisão concreta”865. 

Confirmada a desistência definitiva de Cunha Leal e perante a inevitabilidade de encontrar 

um candidato, Julião Quintinha e Armindo Rodrigues, em nome da Comissão Cívica 

Eleitoral (CCE), foram a casa de Ferreira de Castro, numa tentativa de pressioná-lo a 

aceitar ser candidato à Presidência da República pela oposição, o que ele recusou 

categoricamente866. 

Integrado no novo grupo da Seara Nova867, em Maio de 1958 “foi um dos 

proponentes da candidatura do Dr. Arlindo Vicente à Presidência da República”868. Pela 

CCE, com Lília da Fonseca, Manuel Cabanas, Manuel João da Palma Carlos e outros, 

                                                           
860 Cf. República, n.º 9154, 15 de Junho de 1956, p. 1, «Julião Quintinha». 
861Ibidem, n.º 9155, 16 de Junho de 1956, p. 11, «Os conterrâneos de Julião Quintinha associaram-se à 
homenagem». 
862 Ibidem, p. 1, «3 horas de cultura portuguesa». 
863 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc.º 882/SR, Julião Quintinha. 
864 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc.º 69-E/GT UI 1433, Inf. Sobre Julião Quintinha, fls. 8-16. 
865 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, Ob. Cit., Vol. III, pp. 604 e 605. 
866 Idem, Ibidem, p. 616. 
867 Cf. Manuel Braga da Cruz, Monárquicos e Republicanos no Estado Novo, Ob. Cit., p. 145. 
868 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc.º 69-E/GT UI 1433, Inf. Sobre Julião Quintinha, fls. 8-16. 
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Quintinha conduziu, em Lisboa, o processo da candidatura869 do seu amigo, pelo que fez 

parte da sua Comissão Central870. Discursou nas sessões de propaganda eleitoral realizadas 

em Faro e em Portimão a favor do candidato, acompanhando-o no périplo pelo Algarve. 

No início desse ano, como representante de Silves no Conselho Superior Regional 

da Casa do Algarve em Lisboa, Quintinha tinha proposto um voto de louvor ao General 

Humberto Delgado, pelo interesse que este demonstrara pela construção em Faro de um 

aeródromo de turismo871. Após a assinatura do Pacto de Cacilhas, Quintinha apoiou a 

candidatura de Humberto Delgado, pelo que, com muitos outros oposicionistas silvenses, 

aguardou a chegada do General a Silves872. 

Em 1959, voltou a fazer parte do Conselho da Redacção da revista Seara Nova873. 

Os seus artigos continuaram no República a pugnar pela “Educação Política” e pelas 

“Instituições Democráticas”874. Foi um dos subscritores da exposição dirigida ao Ministro 

da Presidência, na qual se pedia para ser arquivado o processo instaurado ao escritor 

Aquilino Ribeiro875. Colaborou para a aquisição de uma rotativa para o jornal República. 

A oposição de Julião Quintinha ao regime ditatorial foi permanente. Nos anos 40, 

50 e 60 encontramo-lo muito próximo do PCP, para quem foi um fiel “compagnon de 

route”. Quintinha foi testemunha de dezenas de réus nos Tribunais Plenário e Militar876. 

Nos movimentos de oposição legal, Quintinha e muitos intelectuais deram a cara. 

Asseguraram o desempenho dos cargos de Direcção, subscreveram inúmeras petições e 

abaixo-assinados ao Governo, deram corpo às mesas dos comícios e às sessões públicas, 

lançaram cartas abertas e artigos de opinião na exígua margem de intervenção que a 

Censura permitia877. Assim, Quintinha fez parte de uma intelectualidade que desempenhou 

na oposição ao regime “um papel cuja importância era bastante superior ao seu peso no 

                                                           
869 Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal, Ob. Cit., Vol. III, p. 617. 
870 Cf. João Madeira, «Uma Primavera Turbulenta», in Humberto Delgado – as Eleições de 58, Iva Delgado, 
Carlos Pacheco e Telmo Faria (coord.), Lisboa, Ed. Vega, 1998, p. 44. 
871 Cf. Correio do Sul, n.º 2089, 6 de Fevereiro de 1958, p. 4, «A Casa do Algarve». 
872 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc.º 69-E/GT UI 1433, Inf. Sobre Julião Quintinha, fl. 13. 
873 Ibidem, fl. 14. 
874 Ibidem. 
875 Ibidem. 
876 Entrevista a Vitoriano Rosa. 
877 Cf. João Madeira, Os Engenheiros de Almas. O Partido Comunista e os Intelectuais, Lisboa, Ed. Estampa, 
1996, p. 71. 
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corpo social”878.  

Pela sua intervenção, Julião Quintinha foi sujeito a permanente vigilância da 

PIDE879. Apesar de vigiados, o regime via nos intelectuais um perigo político e social 

latente “pela capacidade de influenciarem a opinião pública e subverterem os valores e os 

efeitos da sua propaganda”880. 

 Em 1962, escreveu o prefácio da peça de teatro Amnésia do silvense Rocha de 

Sousa.  

Julião Quintinha faleceu em Lisboa, a 23 de Julho de 1968. O seu nome consta na 

toponímia de Silves, Lisboa e Beja. 

                                                           
878 Idem, Ibidem. 
879 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc.º 882/SR, Proc.º 68-38/Cr; Proc.º 69-E/GT UI 1433, Julião Quintinha. 
880 Cf. João Madeira, Os Engenheiros de Almas. Ob. Cit. p. 67. 
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4.2.2 - Na “outra banda”, a Margem Sul do Tejo 

 
 

A Margem Sul do Tejo foi, sem dúvida alguma, o lugar onde se radicou o núcleo 

mais significativo de silvenses. Vários testemunhos indicam a presença de muitos algarvios 

na região, desde os finais do séc. XVIII, chegando a lhes ser atribuída a fundação da Costa 

da Caparica881. 

Numa perspectiva diacrónica, a instalação da indústria corticeira no país serve de 

esteio à compreensão da mobilidade social silvense para a península de Setúbal. Muitos 

foram os operários corticeiros silvenses que, ao longo dos séculos XIX e XX, se radicaram 

na Margem Sul com as suas famílias882, “trazendo consigo todo o seu saber profissional e 

intelectual, os hábitos, os costumes, enfim… a sua cultura”883. Em 1884, a empresa inglesa 

Rankin & Sons, estabelecida em Silves desde 1813, transferira-se daí para o Caramujo884, 

pelo que é de admitir a ida, nessa altura, de operários silvenses885. 

O caminho-de-ferro “Sul e Sueste” aproximou a Margem Sul do Alentejo e do 

Algarve, pelo que o contributo das suas gentes para a demografia regional do estuário do 

Tejo superou todos os outros886. 

Muitos industriais, em face das facilidades dos transportes terrestres, da 

proximidade das casas exportadoras e dos organismos de crédito financeiro, optaram por 

instalar aí as suas unidades fabris, engrossando os dois conjuntos industriais existentes – de 

Corroios à Trafaria e do Barreiro a Alhos Vedros. O caso mais significativo deu-se ainda 

no séc. XIX, com a instalação da Fábrica Vilarinho & Sobrinho em 1879, no Caramujo,887 

que trouxe da congénere silvense os encarregados gerais, os capatazes, o pessoal 

administrativo e os operários mais especializados. Deste conjunto de silvenses destacou-se, 

                                                           
881 Cf. Voz do Sul, n.º 1366, 27 de Março de 1948, p. 1, «A Costa da Caparica…». 
882 Cf. Alexandre Flores, Almada na história da indústria corticeira e do movimento operário (1860-1930), 
Câmara Municipal de Almada, 2003, p. 132. 
883 Cf. Fernanda Zeferino, «Corticeiros do Algarve para a margem sul», in Actas do I Congresso dos 
Algarvios da Margem Sul do Tejo, Ob. Cit., p. 152. 
884 Cf. Alexandre Flores, Ob. Cit., p. 73. 
885 Cf. Maria Ângela Luzia, «Desenvolvimento industrial e Movimento operário na Cova da Piedade», in 1ªs 
Jornadas de Estudo sobre a Cova da Piedade, 22 a 24 de Julho de 1988, Junta de Freguesia da Cova da 
Piedade, p. 97. 
886 Cf. Maria Alfreda Cruz, «Reflexos da mobilidade algarvia na identidade regional da margem sul do Tejo», 
in Actas do I Congresso dos Algarvios da Margem Sul do Tejo, Ob. Cit., p. 166. 
887 Cf. Alexandre Flores, Ob. Cit., p. 75. 
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como dirigente associativista e cooperativista, o corticeiro Manuel Antão Júnior, 

encarregado geral da empresa no Caramujo888, que desempenhou um papel de relevo na 

fundação da Cooperativa Piedense em 1892 e, consequentemente, “na formação de muita 

gente”889. 

A larga experiência associativa dos silvenses marcou indelevelmente as 

cooperativas, as colectividades e as associações de cultura e recreio nas localidades da 

Margem Sul, região acolhedora e também possuidora de fortes tradições associativas890. O 

papel dos dirigentes silvenses na Sociedade Filarmónica Incrível Almadense e na sua 

banda filarmónica também deixou testemunho891 e, em 1900, o silvense Francisco António 

dos Santos foi um dos fundadores da Sociedade Recreativa Musical Trafariense892. 

Foram as mães, as esposas e as filhas destes corticeiros que se tornaram as 

“lavadeiras de fora”893 em Almada. Em meados do séc. XIX, a comunidade de lavadeiras 

profissionais, com origem no concelho de Silves, era numerosa894. Algumas delas 

tornaram-se conhecidas na região como parteiras895. 

Os contactos entre as associações de corticeiros através da Federação Corticeira 

estimulavam o contacto entre as regiões e as associações operárias. Além de Sebastião 

Eugénio, um dirigente máximo da Federação Corticeira e um dos fundadores do PCP, 

outro silvense, o anarquista José da Silva Gordinho, também se notabilizara no movimento 

operário em Almada, tendo sido deportado para Timor nos últimos tempos da I 

República896.  

                                                           
888 Cf. Alexandre Flores, Ob. Cit., p. 79. 
889 Entrevista a Joaquim da Silva Rodrigues do Carmo. 
890 Cf. Joaquim Sarmento, «Os algarvios no movimento associativo na margem sul do Tejo», in Actas do I 
Congresso dos Algarvios da Margem Sul do Tejo, Ob. Cit., p. 188 e Romeo Correia, Homens e Mulheres 
Vinculados às Terras do Almada (nas Artes, nas Letras e nas Ciências), Almada, 1978. 
891 Cf. Alexandre Castanheira, «Saúda por mim os queridos lugares de Silves», in Actas do I Congresso dos 
Algarvios da Margem Sul do Tejo, Ob. Cit., p. 208. 
892 Cf. Manuel Lourenço Soares, «Influência sócio-cultural de algarvios na Trafaria», in Actas do I 
Congresso dos Algarvios da Margem Sul do Tejo, Ob. Cit., p. 139. 
893 Cf. António Policarpo, Mulheres na História da água, Aguadeiras e lavadeiras da Vila e Termo de 
Almada, SMAS, Câmara Municipal de Almada, 2003, p. 13. 
894 Idem, Ibidem, p. 11. 
895 Idem, Ibidem, p. 14. 
896 Vide a sua biografia em António Policarpo, José da Silva Gordinho, 1899-1948, memorial de um 
anarquista almadense, 75º aniversário da Junta de Freguesia da Cova da Piedade, Junta de Freguesia da Cova 
da Piedade, 2003. 
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Muitos foram os corticeiros silvenses que se mobilizaram nas greves da classe nos 

tempos da monarquia e da I República nesta região897. Já nesse tempo, a Associação 

Corticeira silvense e a Cooperativa Piedense promoviam excursões, tendo havido permutas 

de visitas dos associados a ambas as localidades898. 

No fim da década de 20, o industrial silvense José da Silva Cantinho estabeleceu no 

Barreiro e, posteriormente, em Santiago do Cacém, unidades fabris congéneres das duas 

fábricas que possuía em Silves899. 

Pelas circunstâncias descritas, segundo Alexandre Flores, dos finais do séc. XIX até 

1930, a migração para a Margem Sul foi predominantemente alentejana e algarvia, “em 

especial do centro corticeiro de Silves”900. 

A crise de trabalho sentida em Silves no início dos anos 30 fez com que muitos 

operários “se fizessem à estrada”901, sozinhos ou em grupo, e fossem até Lisboa, 

percorrendo o circuito dos centros corticeiros do Alentejo, da Margem Sul e da capital. 

Muitos regressaram a Silves, tal como tinham partido, pois a crise de trabalho era geral. 

Os que ficaram nesses centros corticeiros integraram-se no movimento operário 

local de cariz anarco-sindicalista, dando o seu contributo para a oposição ao regime no 

campo sindical. No que concerne ao 18 de Janeiro de 1934, as ligações de Silves à Margem 

Sul foram, como vimos, numerosas e evidentes, não só pela presença no concelho de 

vários organizadores nacionais do movimento, mas também pela proveniência de parte do 

arsenal bélico a usar pelos grevistas silvenses. 

Além de José dos Reis Sequeira e de José Correia Pires, estudados atrás, houve três 

anarco-sindicalistas silvenses que se distinguiram na greve geral de 18 de Janeiro de 1934, 

no Barreiro. Foram eles, os corticeiros Manuel António Bôto, do Comité Regional da 

CGT, João Montes (João Caldeireiro) 902 e Abílio Gonçalves (Abílio Garradas)903. O 

                                                           
897 Sobre esta temática vide Alexandre Flores, Almada na história da indústria corticeira e do movimento 
operário (1860-1930), Ob. Cit., pp. 177-180 e 199-207. 
898 Cf. Notícias de Silves, n.º 7, 30 de Agosto de 1908, p. 1, «Noticiário». 
899 Entrevista a José Francisco Sequeira Cantinho. 
900 Cf. Alexandre Flores, Ob. Cit., p. 304. 
901 Cf. José dos Reis Sequeira, Ob. Cit., pp. 136-144.  
902 Cf. Presos políticos no regime fascista, Ob. Cit., Vol. I, 1932-1935, p. 110. João Montes ou João José 
Montes (João Caldeireiro), filho de Domingos José Montes e de Mariana Rosa Ferreira, nasceu em Silves, a 
29 de Maio de 1897. Participou na organização da greve do 18 de Janeiro de 1934 no Barreiro, pela CGT, 
sendo autor de um atentado bombista. Este anarco-sindicalista foi preso a 21 de Janeiro de 1934, no Barreiro, 
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primeiro teve um destacado papel na organização do “Comité de Acção Revolucionária” 

do Barreiro, que agregava os anarco-sindicalistas e os comunistas904. Os outros 

participaram na organização e foram os operacionais do acto bombista, considerado o 

ponto mais alto da contestação no Barreiro. O silvense José Ricardo do Vale905, militante 

comunista, terá também participado na organização desta greve, mas não foi preso na 

altura. Sê-lo-á dois anos mais tarde. 

Os testemunhos revelam que a greve geral falhou no Barreiro. Aí quase “não houve 

nada”906. Reinando a calma na cidade, o dia 18 passara-se. O Largo Sacadura Cabral e 

Gago Coutinho, um dos principais pontos de encontro no Barreiro, próximo das sedes do 

Sindicato dos Ferroviários e da Sociedade de Instrução e Recreio Barreirense, apresentava-

se animado com a passagem de muitos transeuntes. Francisco Sequeira Cantinho, o filho 

do industrial silvense que se radicara no Barreiro para gerir a fábrica, dirigia-se a um café 

                                                                                                                                                                                
julgado e condenado pelo TME a 12 anos de degredo com prisão e 20 contos de multa. Passou pelos Fortes 
de Angra do Heroísmo e de Peniche. Obteve a liberdade no ano de 1945. Faleceu, aos 56 anos, no Hospital 
do Desterro, em Lisboa, a 27 de Outubro de 1953, de neoplasia vesical. 
903 Abílio Gonçalves, filho de José Gonçalves e de Quitéria da Conceição, nasceu em Silves, a 18 de Maio de 
1884. Foi corticeiro e anarco-sindicalista desde muito jovem. Destacou-se no seio dos corticeiros e na sua 
Associação de Classe. José dos Reis Sequeira descreveu-o como “um tipo original”, “o protótipo do 
anarquista clássico, infelizmente analfabeto”. Vestia-se de modo peculiar e tinha dotes de orador. Foi morar 
para o Barreiro, onde trabalhou na fábrica Cantinho & Marques, Lda.. Participou na organização da greve de 
18 de Janeiro de 1934 no Barreiro. Foi preso na noite de 19 para 20 de Janeiro, julgado e condenado pelo 
TME a 5 de Fevereiro de 1934 a dez anos de degredo com prisão, 20 contos de multa e perda de direitos 
políticos por dez anos. Seguiu primeiramente para Angra do Heroísmo e depois para o Tarrafal. Era o preso 
mais velho desta colónia penal. Dizia não gostar de “andar a toques”, pelo que diariamente se levantava antes 
do toque da alvorada e se deitava antes do toque de recolher. Segundo Gilberto de Oliveira, no Tarrafal 
Abílio Gonçalves foi um “rachado”. Regressou da colónia penal em 1946 com a saúde muito abalada. Foi ter 
com Francisco Sequeira Cantinho, seu ex-patrão, e ofereceu-lhe uma mala de viagem feita por ele no 
Tarrafal, pedindo-lhe desculpa pela bomba atirada anos antes, dizendo que a bomba não era para ele. 
Segundo Reis Sequeira, Abílio Gonçalves morreu triste e esquecido, em data que desconheço. 
904 Cf. Vanessa de Almeida, Ob. Cit., p. 19.  
905 José Ricardo do Vale, filho de João Ricardo do Vale e de Teresa do Carmo, nasceu em Silves a 14 de 
Fevereiro de 1891. Foi preso pelo Administrador do Concelho no Barreiro a 14 de Dezembro de 1936, 
ficando incomunicável. Foi transferido para Peniche e, posteriormente, para o Aljube. Embarcou para a 
Colónia Penal de Cabo Verde a 5 de Junho de 1937, tendo regressado a 15 de Julho de 1940 para Caxias. Foi 
julgado pelo TME a 30 de Julho de 1940 e condenado na pena de 10 anos de degredo numa das colónias. Foi 
transferido novamente para a Colónia Penal de Cabo Verde a 14 de Setembro de 1940, donde regressou a 31 
de Dezembro de 1945 para o Forte de Peniche. A 24 de Novembro de 1950, apesar de ter terminado o 
cumprimento da pena a que fora condenado, iniciou o cumprimento da medida de segurança. A 30 de Junho 
de 1951 foi-lhe fixada a residência na Freguesia de Palhais, no concelho do Barreiro, devendo fazer a sua 
apresentação na GNR daquela localidade. Desconheço o seu percurso posterior. 
906Cf. António Moreira, Boletim de Estudos Operários, 7, «Dossier Manuel António Bôto – um Português na 
Guerra Civil de Espanha», Maio de 1985, p. 11. 
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no largo. Quando o atravessava, com “um estrondo de furar os tímpanos”907, deflagrou 

uma intensa explosão que o fez cair no chão e lhe provocou alguns ferimentos menores. 

Gerou-se o pânico entre as pessoas. O impacto fora grande e havia feridos, alguns deles 

com gravidade. De repente, ouviu-se um grito: “Eu vi-o fugir, foi o Garradas908”. A GNR 

foi chamada a intervir. Várias patrulhas foram destacadas para o local, dando-se início a 

uma verdadeira “caça ao homem”909. Houve várias prisões. O Administrador do Concelho 

identificou os autores do atentado: João Montes (João Caldeireiro) e Abílio Gonçalves 

(Abílio Garradas) que, entretanto, tinham fugido. No dia 20, o Administrador do Concelho 

publicou um edital denunciando os fugitivos, oferendo “um prémio de 1000$00 a quem 

indicasse o paradeiro do bombista”910 João Montes e prometendo punição a quem 

encobrisse ou ajudasse de qualquer forma os fugitivos. Segundo o Administrador do 

Concelho, João Montes tinha atirado uma bomba, “produzindo ferimentos graves em 6 

indivíduos” 911, 4 dos quais tinham sido transportados para Lisboa. Para a autoridade 

administrativa, o crime tinha sido praticado não por Barreirenses ordeiros, mas “por gente 

de fora”, que devia ser banida da cidade e punida exemplarmente912. A Polícia assaltou a 

casa de Abílio Gonçalves, “companheiro inseparável do João Montes”913, tendo este 

conseguido pôr-se em fuga. “Tinha duas bombas em casa” 914. Foi capturado na noite de 19 

para 20 de Janeiro à entrada de Alhos Vedros, tendo confessado o crime915.  

João Montes foi capturado no dia 21, na estrada entre Alcácer do Sal e Grândola, 

por dois empregados da CM do Barreiro, que dividiram o prémio entre si. Montes assumiu 

o seu estado de embriaguez naquele dia e o arremesso da bomba para um grupo de 

                                                           
907 Cf. Armando Sousa Teixeira, Barreiro – Uma história de trabalho, resistência e luta 1926/1945, 
Colecção Resistência, Edições Avante!, Lisboa, 1997, p. 59. 
908 Cf. Armando Sousa Teixeira, Barreiro – Uma história de trabalho, resistência e luta 1926/1945, Ob. Cit., 
p. 59. 
909 Cf. Vanessa de Almeida, Ob. Cit., p. 28. 
910 Cf. Armando da Silva Pais, O Barreiro Contemporâneo – A grande e progressiva vila industrial, Vol. III, 
Câmara Municipal do Barreiro, p. 137, «Ao Povo do Barreiro». 
911 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. SC 27 A/34, NT 4215, fl. 23, Conf. n.º 11 do Administrador do Concelho 
do Barreiro ao Director da PIDE, de 23 de Janeiro de 1934. 
912 Cf. O Barreiro, n.º 58, 31 de Janeiro de 1934, p. 1, «Ameaças Terroristas! Prisões». 
913 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. SC 27 A/34, NT 4215, fl. 23, Conf. n.º 11 do Administrador do Concelho 
do Barreiro ao Director da PIDE, de 23 de Janeiro de 1934 
914 Ibidem. 
915 Ibidem. 
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operários, com “o fim de protestar contra aqueles que não aderiram à greve”916. Indicou à 

Polícia o lugar onde estavam escondidas duas bombas que lhe tinham sido entregues917. A 

punição para ambos foi exemplar: um foi para Angra, o outro para o Tarrafal. 

A greve do 18 de Janeiro de 1934 em Silves deu origem a uma nova época no 

exôdo dos operários corticeiros silvenses para a Margem Sul. Muitos foram os que fugiram 

da cidade, cientes da repressão que iriam encontrar por parte de Salvador Gomes 

Vilarinho, o Administrador do Concelho. Francisco Nicolau conseguiu fugir e consta que 

assistiu incógnito ao seu julgamento918 e ao dos seus companheiros silvenses. Radicou-se 

na Cova da Piedade e nunca foi preso. 

Expulsos de Silves, José Gonçalves Rita919, João da Conceição Valério e Sebastião 

Viola fixaram-se no Montijo920, na Cova da Piedade e no Barreiro, respectivamente. Todos 

eles tiveram expressiva actividade nessas localidades no âmbito da organização comunista. 

Muitos outros foram os que, em 1935, contribuíram para o nascimento da Baixa da 

Banheira921. 

Em Março desse ano foi preso, no Barreiro, o messinenses José Elias Guerreiro, 

serralheiro do caminho-de-ferro “Sul e Sueste” e, no mês seguinte, foi a vez de Maurício 

dos Santos Gonçalves, um silvense trabalhador na CUF922. Ambos pertenciam às células 

                                                           
916 Cf. Vanessa de Almeida, Ob. Cit., p. 30. 
917 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. SC 27 A/34, NT 4215, fl. 23, Conf. n.º 11 do Administrador do Concelho 
do Barreiro ao Director da PIDE, de 23 de Janeiro de 1934. 
918 Informação prestada por Fernando Simão a Alfredo Canana. 
919 José Gonçalves Rita, filho de José Gonçalves Rita e de Belmira de Conceição de Sousa Rita, nasceu em 
Silves, a 24 de Fevereiro de 1905. Não fez quaisquer estudos, tendo aprendido a ler já adulto. Era operário 
corticeiro na fábrica de José Brás. Foi um comunista da 1ª geração silvense. Participou na organização da 
greve de 18 de Janeiro de 1934. Foi preso e condenado a 90 dias de prisão correccional. Recém libertado, foi 
expulso da cidade por Salvador Gomes Vilarinho. Foi para Setúbal e depois para o Montijo, continuando a 
trabalhar na indústria corticeira. No Montijo, foi preso várias vezes. Conheceu as cadeias de Silves, de Faro, 
de Lisboa, da Trafaria, do Aljube, de Caxias e de Peniche. Passados alguns anos, foi-lhe transmitido no 
Montijo que podia regressar a Silves, pelo que regressou para a mesma fábrica. Quando esta faliu, no início 
da década de 40, foi para Faro, em 1941, como encarregado da fábrica “Fritz”, onde ficou até à reforma. 
Pertenceu à Comissão Distrital de apoio à candidatura de Cunha Leal. José Gonçalves Rita faleceu em Faro, 
a 9 de Maio de 1987, vítima da doença de Parkinson.   
920 Entrevista a Gisette Estrelo Rita. 
921 Cf. José Rosa Figueiredo, «A influência algarvia no nascimento da Baixa da Banheira», in Actas do I 
Congresso dos Algarvios da Margem Sul do Tejo, Ob. Cit., pp. 178 e 179. 
922 Cf. Vanessa de Almeida, Ob. Cit., pp. 113 e 114. 
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do PCP nessas empresas e estiveram envolvidos na “semana de agitação e luta”923 que 

ocorrera em Fevereiro de 1935, no Barreiro. 

Em 1936, Francisco Ramos924, soldador e residente em Setúbal, foi preso pela PSP 

desta cidade, enquanto José Ricardo do Vale, no Barreiro, teve o mesmo destino925. 

Mas foi na Cova da Piedade que os silvenses constituíram o maior núcleo e o que 

mais se destacou na luta contra a ditadura. Pontuaram na Cooperativa Piedense, tendo um 

“papel primordial no movimento associativo da Margem Sul, bem como nas lutas e 

movimento operário”926. Muitos deles montaram aí pequenos fabricos. 

Vejamos alguns exemplos da intervenção dos silvenses na luta contra a ditadura. 

Na razia que o PCP sofreu no Algarve, em 1938, entre os militantes que 

conseguiram fugir estava José Damião Rodrigues, do Comité Local de Silves927. José 

Damião Rodrigues fugiu para a Cova da Piedade, onde se estabeleceu com uma fabriqueta. 

Adoptou o nome de José Correia e nunca foi identificado pela Polícia928. Por sua vez, a 

falência da fábrica de José António Duarte, em 1945, provocou um novo fluxo de 

corticeiros silvenses para a Margem Sul.  

Houve silvenses regressados do Tarrafal, em 1946, que também se radicaram ou 

voltaram para a Margem Sul, nomeadamente Carlos Martins Sovela, Abílio Gonçalves (o 

Garradas), António Teodoro e José Correia Pires.  

João Sequeira dos Santos estivera em finais de 1948 na Cova da Piedade como 

funcionário do PCP929. Teve que abandonar o sector pela mesma razão que José Vitoriano 

                                                           
923 Idem, Ibidem, p. 28 e ss.  
924 Francisco Ramos, filho de José Zeferino e de Teresa Ramos, nasceu em Silves, a 26 de Fevereiro de 1899. 
Foi preso em Setúbal, a 4 de Setembro de 1936, recolhendo à 1ª Esquadra, e transferido para o Forte de 
Peniche a 18 de Setembro de 1936. Ficou em regime de incomunicabilidade a 27 de Novembro de 1936. Foi 
novamente transferido para a cadeia do Aljube a 14 de Dezembro de 1936, passando, posteriormente, pelo 
Governo Militar de Lisboa, pelo Aljube e por Caxias. Foi julgado pelo 2º Tribunal Militar Territorial a 6 de 
Julho de 1937, tendo sido condenado na pena de 6 anos de prisão maior celular seguidas de dez de degredo 
ou em alternativa na pena de 20 anos. Recorreu da sentença para o Supremo Tribunal, tendo sido transferido 
para a Cadeia Penitenciária de Lisboa a 10 de Agosto de 1937. Foi julgado de novo pelo TME a 22 de Janeiro 
de 1938, tendo sido elevada a pena que estava cumprindo para 7 anos de prisão maior celular, seguida de 10 
anos de degredo ou em alternativa de 21 anos e meio de degredo. Desconheço o seu percurso posterior. 
925 Cf. Presos Políticos no Regime Fascista, Ob. Cit., Vol. II, 1936-1939, pp. 161 e 162. 
926 Entrevista a Joaquim da Silva Rodrigues do Carmo. 
927 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, S C PC 122/38, Estanislau do Carmo Ramos, fl. 43, Inf. do Comandante da 
Polícia de Faro, de 14 de Fevereiro de 1938. 
928 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
929 Ibidem. 
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o fará, mais tarde, em 1951: eram silvenses e aí havia muitos patrícios. Desde 1946, José 

Vitoriano deslocava-se assiduamente à Margem Sul do Tejo, onde se realizavam muitas 

das reuniões clandestinas do Comité Nacional Corticeiro e da Comissão Nacional Sindical. 

Vitoriano, juntamente com Jaime Serra, destacou-se na direcção política da greve dos 

estaleiros Navais da empresa Parry & Son e do Arsenal do Alfeite, em Almada, da CUF no 

Barreiro e da grande maioria da indústria naval do concelho de Lisboa930, em 1947, bem 

como na coordenação das lutas corticeiras. 

Desde a sua fundação no Seixal, em 1906, a Mundet atraíra muitos silvenses931. 

Nos anos 40, a empresa era conhecida como a maior do mundo no seu ramo. Entre os 4000 

trabalhadores existentes na empresa, no final dos anos 40, os silvenses constituíam o maior 

núcleo dos trabalhadores algarvios932. 

Por altura das prisões em finais de 1950 no Algarve, Aquilino Mourinho e Manuel 

Peres, sendo procurados e com mandado de captura, fugiram de Silves933. Ficaram algum 

tempo em Santiago do Cacém e depois partiram para a Cova da Piedade. Dirigiram-se à 

casa de Carlos Jóia, onde a mulher deste lhes deu abrigo934. Viveram algum tempo 

escondidos, beneficiando da solidariedade de silvenses aí radicados. Manuel Peres foi 

trabalhar para a fabriqueta do “Zé Doidinha”, desligando-se gradualmente da actividade 

política. Aquilino Mourinho trabalhou algum tempo na fábrica do Sr. Inês, tendo entrado 

em contacto com António do Carmo Lourenço e com Joaquim Cabrita Lourenço (Joaquim 

Pauzinho)935, silvenses com ligação ao PCP e entretanto radicados na Cova da Piedade936. 

                                                           
930 Cf. António Policarpo, José da Silva Gordinho, 1899-1948 Ob. Cit., p. 86. 
931 Cf. Graça Filipe e Fátima Afonso, «Fontes de estudo e primeiras notas associadas a uma pesquisa sobre 
trabalho e saber corticeiros», in Museu da Cortiça da Fábrica do Inglês, Ob. Cit., pp. 142-146. 
932 Cf. Graça Filipe e Fátima Afonso, «Fontes de estudo e primeiras notas associadas a uma pesquisa sobre 
trabalho e saber corticeiros», in Museu da Cortiça da Fábrica do Inglês, Ob. Cit., p. 148. 
933 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. SC PC 309/50 UI 5050, Salvador Pereira Amália, fls. 102, 103 e 110, de 
30 de Janeiro de 1951. 
934 Entrevista a Joaquim da Silva Rodrigues do Carmo. 
935 Joaquim Cabrita Lourenço, filho de José Lourenço Martins e de Clara Cabrita nasceu em Silves a 22 de 
Novembro de 1922. Era sobrinho do industrial silvense Joaquim Lourenço Martins, sendo ambos conhecidos 
por “Joaquim Pauzinho”. Ligou-se desde muito jovem ao PCP. Foi trabalhar para outros centros corticeiros e 
radicou-se na Cova da Piedade, mantendo-se sempre ligado ao PCP. Com outros, foi preso na véspera do 1º 
de Maio de 1963, em Almada. Desconheço o seu percurso posterior. 
936 Entrevista a Joaquim da Silva Rodrigues do Carmo. 
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A PIDE de Portimão informou a directoria que tinha notícias que os fugitivos estariam “na 

Cova da Piedade, hospedados em casa de Francisco Magina”937. 

Ambos “desapareceram”, durante algum tempo, da Cova da Piedade938. Aquilino 

Mourinho reapareceu posteriormente como “funcionário-trabalhador” do PCP na região, 

também desenvolvendo actividade significativa, como veremos adiante. 

Também Sofia Terruta, filha de um corticeiro comunista silvense que migrara para 

Grândola, desenvolveu actividade contra a ditadura na Cova da Piedade e em Almada, 

sendo presa em Outubro de 1952939.  

Manuel Mourinho, Manuel Lourenço Neto e Sidónio Nunes Pacheco são exemplos 

de silvenses que passaram pela Margem Sul, estando aí ligados ao PCP. 

Nos anos 50, os incêndios e o fecho de unidades fabris em Silves aumentaram o 

desemprego no operariado corticeiro. A solução de saída para a Margem Sul continuou a 

ser a opção de muitos940, que passaram temporariamente por Santiago do Cacém e por 

Alhos Vedros, onde havia indústria corticeira e muitos conterrâneos. 

No esteio de uma velha tradição, a cooperativa operária “A Compensadora” de 

Silves e a Sociedade Cooperativa de Consumo Piedense continuavam a promover os 

contactos entre os seus associados, facilitados nas excursões e nas visitas com recepções e 

bailes941. 

Na Cova da Piedade, João da Conceição Valério, Carlos Jóia, Francisco Magina, 

Fernando Simão, José João Lavrador, Fausto Lavrador, Jaime Canana, João Alves Aleixo, 

Francisco Nicolau, José Rodrigues do Carmo, José António Velhinha, Hilário Passarinho, 

Sebastião S. Pedro, Amílcar Coelho, António Teodoro e Agostinho Marreiros, entre outros, 

prestavam solidariedade aos silvenses recém chegados em busca de trabalho ou fugidos à 

Polícia. Era também a João da Conceição Valério, a Carlos Jóia e a Fernando Simão que os 

comunistas silvenses recorriam quando em busca de ligação com o PCP942. António das 

                                                           
937 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC PC 64/51 UI 5055, Joaquim do Nascimento Ventura, fl. 41, Of.º do PV da 
PIDE de Portimão ao Director da PIDE, de 18 de Julho de 1951. 
938 Ibidem, fl. 42, Relatório de 12 de Novembro de 1951. 
939 Entrevista a Sofia de Nascimento Pinto Terruta. 
940 Cf. Maria das Dores Jorge de Goes, Ob. Cit., p. 17. 
941 Cf. Voz do Sul, n.º 1574, 26 de Julho de 1952, p. 4, «Excursão a Silves». 
942 Entrevista a João dos Reis Negrão. 
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Neves Baptista era também um excelente ponto de apoio na Quinta da Lomba943, onde se 

estabelecera com um fabrico. 

Havia na Cova da Piedade uma comissão organizada de apoio aos presos políticos. 

Nela participaram Manuel Peres, Joaquim Cabrita Lourenço, Francisco Primo e Manuel 

Calvário944. Numa greve dos corticeiros de Almada, em 1955, o silvense José Salvador 

Correia (o Zé da Venda) foi preso945. 

Eduardo José Frieza, o “Eduardo Hilário”, José Velhinha (filho), Joaquim do 

Carmo, Anselmo Albano, Alberto Estrelo e António Marques (António Marau) foram 

alguns dos silvenses que se destacaram no MUDJ local, na campanha eleitoral de 1958 e 

no PCP da Cova da Piedade e de Almada. Todos eles eram operários corticeiros e 

militantes comunistas. Ao longo dos anos 50, muitos outros silvenses foram chegando à 

Margem Sul, contribuindo para o aumento substancial das populações do Montijo, Feijó, 

Seixal, Amora e Quinta da Lomba. 

Depois da campanha de Humberto Delgado, uma nova leva de silvenses chegou à 

Cova da Piedade. Eram os militantes do PCP que se tinham exposto demasiado na 

campanha eleitoral e que, por isso, estando referenciados, tiveram que abandonar a cidade. 

Entre eles estavam Salvador Martins Correia946 e Cândido Martins Capilé947, que foram 

                                                           
943 Entrevista a Carlos José Alves Vitoriano. 
944 AP de José António Correia Viola, Entrevista a Manuel Miguel Peres, Doc. Cit., [Texto policopiado], 
Silves, 1975. 
945 Entrevista a João dos Reis Negrão. 
946 Salvador Martins Correia, filho de Joaquim Duarte e de Quitéria da Conceição, nasceu em Silves, a 2 de 
Março de 1929. Pertenceu ao MUDJ e ao PCP de Silves nos anos 50. Foi para o Feijó para casa de uma irmã, 
no final da década de 50. Pela sua actividade no seio dos corticeiros silvenses estava referenciado pela PIDE. 
Estava ligado a Aquilino Mourinho e tinha o pseudónimo de “Tomé”. Em 1961, foi preso quando ia para o 
trabalho, depois da Polícia o ter procurado em casa. Esteve preso cerca de 6 meses no Aljube, tendo sido 
libertado. Trabalhou na Cova da Piedade. No dia da manifestação de 11 de Novembro de 1961, Cândido 
Capilé foi buscá-lo a casa da irmã e foram juntos para a manifestação em Almada. Regressou a casa muito 
abalado após o assassinato de Capilé. Padeceu de artrite reumatóide, pelo que se reformou em 1967. Faleceu 
a 20 de Maio de 1994 de embolia cerebral. 
947 Cândido Martins dos Santos Capilé, filho de António dos Santos Capilé e de Maria Rosa Martins, nasceu 
em Silves. Destacou-se no MUDJ nos anos 50, tendo aderido ao PCP. No fim da década de 50 foi um dos 
mais destacados activistas, assumindo o controlo dos corticeiros silvenses. Após a campanha de Humberto 
Delgado, disponibilizou-se para entrar na clandestinidade e ir para a Margem Sul coordenar as lutas dos 
corticeiros. Foi Francisca Galato Caeiro que reuniu em Setúbal com Guilherme da Costa Carvalho, seu 
controleiro, e que trouxe a ligação para Cândido Capilé na Margem Sul. Na Cova da Piedade, Aquilino 
Mourinho, Salvador Martins Correia e Cândido Capilé destacaram-se na organização dos corticeiros. No dia 
11 de Novembro de 1961, foi assassinado em Almada, no decorrer de uma manifestação contra as eleições 
que decorriam. 
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para a Cova da Piedade, e Domingos Rosa, para a Baixa da Banheira948. Carmindo 

Guerreiro, sendo procurado em Silves, fugiu para a Cova da Piedade949. 

Os silvenses e os corticeiros da Cova da Piedade manifestaram a sua solidariedade 

para com José Vitoriano, contribuindo significativamente para arranjar o montante 

necessário para a caução exigida para a sua libertação. Joaquim do Carmo950 teve, neste 

caso, um papel primordial. Fez a mobilização para a angariação do dinheiro e, sendo 

exigida a presença de duas testemunhas, convenceu João Cabrita, um silvense emigrado 

em França, que fosse com ele testemunhar a libertação de Vitoriano, o que sucedeu951. 

No início dos anos 60, a luta operária contra a ditadura em Almada e na Cova da 

Piedade teve o assinalável contributo de silvenses. Aquilino Mourinho, Cândido Capilé e 

Salvador Martins Correia assumiram a liderança da contestação operária na zona. Salvador 

Martins Correia foi preso, no início de 1961, juntamente com um grupo de alentejanos, 

sendo libertado meses depois952. Miguel Martins Júnior (o Chucha), um activista do 18 de 

Janeiro de 1934 que, após a prisão, se afastara e abandonara a actividade e que fora o 

                                                           
948 Domingos Rosa foi preso em Silves, em finais de 1959, e levado para Portimão. Foi libertado passados 
alguns dias e regressou a Silves. Sabendo-se novamente procurado pela PIDE, fugiu para a Baixa da 
Banheira. Aí foi detectado pela PIDE, aquando da prisão de Aquilino Mourinho, mas não voltou a ser preso. 
Regressou posteriormente a Silves. Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
949 Entrevista a Mário Godinho. 
950 Joaquim da Silva Rodrigues do Carmo, filho de José Rodrigues do Carmo e de Aurora Conceição Silva, 
nasceu a 10 de Dezembro de 1937, em Silves. Iniciou a escola primária em Silves, mas em 1945 foi para a 
Cova da Piedade, acompanhando a família que aí se radicou. Aos 13 anos, começou a trabalhar numa fábrica 
de cortiça na Cova da Piedade. Aos 15 anos, militava no MUDJ local, mantendo contactos com o núcleo 
silvense. Esteve sempre ligado às colectividades. Participou na campanha eleitoral de 1958, apoiando Arlindo 
Vicente. Esteve na Academia Almadense, aquando da assinatura do Pacto de Cacilhas, pelo que apoiou 
activamente Humberto Delgado. Estando ligando ao PCP, colaborava como ponto de apoio. Na véspera do 1º 
de Maio de 1963, foi preso no Arsenal de Alfeite, onde trabalhava. Passou pelo Aljube e por Caxias. Foi 
libertado em Julho de 1963, por não se ter provado a acusação que lhe era feita, a de ter alugado umas casas 
clandestinas no Feijó. Após ter sido libertado, teve dificuldade em arranjar emprego, devido às informações 
da PIDE. Finalmente conseguiu emprego na Lisnave. Na época, a construção naval desenvolveu-se muito 
devido à crise do Canal do Suez, pelo que a empresa mandou os melhores funcionários estagiar na Suécia. 
Conseguiu sair do país em grupo e com os passaportes conseguidos pela empresa. Foi para a Suécia, de onde 
só regressou depois do 25 de Abril e novamente para a Cova da Piedade. Pertenceu à Junta de Freguesia da 
Cova da Piedade e exerceu o cargo de 1º Secretário da Assembleia Municipal de Almada. Continua ligado ao 
PCP, mantendo actividade política. Joaquim do Carmo reside na Cova da Piedade. 
951 Entrevista a Joaquim da Silva Rodrigues do Carmo. 
952 Entrevista a Maria Angelina Prata Jorge de Melo. 
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segundo presidente do SNOCDF, “fora da orientação do Partido”953, radicou-se na Cova da 

Piedade, ligando-se de novo ao PCP através de Aquilino Mourinho954. 

As eleições para deputados decorreram a 12 de Novembro de 1961, entre 

importantes manifestações de rua contra a farsa eleitoral955. Aquilino Mourinho organizara 

a jornada de protesto em Almada956 no dia 11. A manifestação foi grandiosa. Aquilino 

Mourinho estava ao lado de Cândido Capilé quando este tombou957, assassinado a tiro 

pelas forças policiais958. 

Os silvenses da Cova da Piedade ficaram em estado de choque959. O caixão de 

Cândido Capilé foi feito por um comunista da Cova da Piedade, o “André Ferro Velho”, 

que a PIDE designava por “Cangalheiro”960. No funeral, no dia 14, segundo o Avante! 

estiveram presentes, em Cacilhas, mais de 20 mil pessoas que não paravam de chegar, pois 

correra veloz a notícia que a PIDE roubara à família “o corpo do jovem mártir” 961 e o 

enterrara “às escondidas em Benfica”962. Sofia Terruta e José da Cruz, seu irmão, 

organizaram e mobilizaram os operários para a grande manifestação que teve lugar em 

Cacilhas963. As forças repressivas estavam concentradas em Almada e atacaram com 

“bestialidade” 964 a multidão. A manifestação dispersou-se, mas estendeu-se por todo o 

lado em Almada965. Na Av. Afonso Henriques, uma multidão de 1000 pessoas fez parar o 

                                                           
953 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
954 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC PC 1412/62, Aquilino das Dores Mourinho, fl. 28. 
955 A oposição concorrera em seis círculos, mas anunciara a sua desistência por não haver as mínimas 
condições para a realização de eleições livres. 
956 Cf. Carlos da Fonseca, Ob. Cit., p. 210. 
957 Entrevista a Joaquim da Silva Rodrigues do Carmo. 
958 Cf. António Manuel Neves Policarpo; Fernando de Brito Mateus, Cova da Piedade da Primeira 
República ao 25 de Abril: contribuição para a história dos acontecimentos e seus protagonistas, 1ª ed., Junta 
de Freguesia da Cova da Piedade, 1999, p. 60. 
959 Entrevista a Maria Angelina Prata Jorge de Melo. 
960 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC PC 1412/62, Aquilino das Dores Mourinho, fl. 31, Doc. 10 e SC GT n. º 
664   UI 1423, fl. 39. 
961 Cf. Avante!, série VI, n.º 310, 2ª quinzena de Novembro de 1961, p. 2, «Grandiosas manifestações em 
Almada». 
962 Ibidem. 
963 Entrevistas a Sofia de Nascimento Pinto Terruta e a Maria Angelina Prata Jorge de Melo. 
964 Cf. Avante!, série VI, n.º 310, 2ª quinzena de Novembro de 1961, p. 2, «Grandiosas manifestações em 
Almada». 
965 Entrevista a Sofia de Nascimento Pinto Terruta. 
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trânsito “e, numa comovente homenagem à memória do operário assassinado, fez ali 

mesmo dois minutos de silêncio”966. As manifestações prolongaram-se pela noite fora. 

O Avante! publicou as gravuras do assassinato e do rosto de Cândido Capilé, feitas 

pela mão de José Dias Coelho967. Os desenhos do silvense foram o último trabalho do 

pintor968 que viria a ser assassinado pela PIDE no mês seguinte, em Lisboa969.   

No golpe de Beja, na noite de 31 de Dezembro de 1961, estiveram implicados 

alguns corticeiros da Cova da Piedade970. Entre eles estava o silvense Manuel Marques de 

Sousa, “o Manuel Ribeiro”971. 

O 1º de Maio de 1962 foi muito agitado em Almada e na Cova da Piedade. 

Finalmente, a 2 de Outubro de 1962, a PIDE prendeu Aquilino Mourinho, no Laranjeiro972. 

No 1º de Maio do ano seguinte, a PIDE não queria que se repetisse a agitação do 

ano anterior. A 30 de Abril de 1963, foram presos muitos dos referenciados na PIDE. Entre 

eles estavam vários silvenses: Eduardo Hilário, José António Velhinha (Pai), José 

Velhinha (Filho), Joaquim do Carmo, Anselmo Albano, Joaquim Cabrita Lourenço 

(Joaquim Pauzinho), Alberto Estrelo e António Marques (António Marau). Carlos Jóia 

conseguiu fugir quando a Polícia foi à oficina perguntar por ele. Ficou escondido por uns 

tempos, não tendo sido preso. José António Velhinha (Pai) foi solto seguidamente e os 

restantes passados alguns meses973. 

A 6 de Setembro de 1963, Artur Catarino Simões, que fora preso em Silves em 

1960, voltou a ser preso pela GNR de Almada974. Em 1971, Fernando Simão, um velho 

revolucionário do 18 de Janeiro em Silves, encontrava-se de novo atrás das grades975. 

                                                           
966Cf. Avante!, série VI, n.º 310, 2ª quinzena de Novembro de 1961, p. 2, «Grandiosas manifestações em 
Almada». 
967 Ibidem. 
968 Entrevista a Maria Margarida Carmo Tengarrinha. 
969 Cf. Margarida Tengarrinha, Ob. Cit., p. 22 e ss.. 
970 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC PC 1412/62, Aquilino das Dores Mourinho, fl. 83. 
971 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
972 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC PC 1412/62, fl. 1, Inf. de 2 de Outubro de 1962. 
973 Entrevista a Joaquim da Silva Rodrigues do Carmo. 
974 Cf. Presos Políticos no Regime Fascista, Ob. Cit., Vol. VI, 1952-1960, pp. 570 e 571, Biografia Prisional 
de Artur Catarino Simões. 
975 Cf. Comissão Central de Coordenação FPLN em França, Portugal informação, n.º 6, Setembro 1971, p. 
14. 
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Creio que muitos outros silvenses colaboraram mais ou menos activamente na 

oposição à ditadura e que outros terão sido presos na Margem Sul até ao 25 de Abril976. 

Sobre esta temática impõe-se um estudo aprofundado, uma vez que este trabalho, ao 

identificar os silvenses que participaram, de algum modo, na luta contra o regime 

ditatorial, pretendeu somente dar um contributo e abrir pistas para o estudo da oposição e 

resistência ao salazarismo na Margem Sul do Tejo. 

                                                           
976 Nas listagens de presos políticos da Cova da Piedade e de Almada, identifiquei muitos silvenses pelos 
apelidos de famílias de corticeiros. No entanto, Manuel Peres, aí referido, não foi preso na Cova da Piedade, 
mas sim em 1938 em Silves. Cf. António Policarpo, José da Silva Gordinho, Ob. Cit., pp. 111-113 e Luís 
Alves Milheiro, Ob. Cit., pp. 8 e 9. 
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4.2.2.1 - Aquilino das Dores Mourinho 

 
 
 

Aquilino das Dores Mourinho, filho de Domingos dos Santos Mourinho e de 

Olímpia das Neves, nasceu a 18 de Maio de 1921, em Silves. Era meio irmão de Salvador 

Rodrigues Mourinho. Em 1939, com a idade de 18 anos, aliciado por João Sequeira dos 

Santos, Aquilino pertenceu à FJCP. Integrou o Comité Local de Silves do PCP em 

1942/1943 e pertenceu ao Comité Regional do Barlavento em 1946, em representação do 

Comité Local de Silves977. Integrava ainda um “comité de classe” 978 que agrupava os 

corticeiros. O seu pseudónimo era “Alberto”979. Manteve-se sempre ligado a João Sequeira 

dos Santos. Por ter tuberculizado, Aquilino abandonou, em 1947, todas as suas actividades 

por cerca de dois anos, tendo estado internado no Hospital Dona Estefânia e no Hospital 

Curry Cabral, em Lisboa. Regressou depois à sua terra natal após a vaga de prisões em 

1948980. 

Voltou de imediato à actividade política, reconstituindo o Comité Local de Silves 

com Manuel Miguel Peres e António “Espanhol”981. Até finais de 1950, Aquilino liderou o 

organismo de recolha de fundos para o PCP e para ajuda às famílias dos presos políticos, 

foi o responsável pela distribuição da imprensa em Silves, São Bartolomeu de Messines e 

Lagos, e aliciou novos militantes. Perante a vaga de prisões em Silves, após as exéquias de 

Teixeira Gomes, Aquilino ficou plenamente referenciado na PIDE que, de imediato, o 

procurou na cidade. Sabendo-se procurado, Aquilino fugiu da cidade com Manuel Peres. A 

PIDE emitiu mandados de captura aos fugitivos982. 

Em Janeiro de 1951, ambos foram para Santiago do Cacém, onde permaneceram 

cerca de quatro meses, tendo aí Aquilino Mourinho adoptado o falso nome de “Norberto 

Morais”983. Seguiram depois para a Cova da Piedade. Três semanas depois, Aquilino foi 

                                                           
977 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC GT n. º 664 UI 1423, fl. 43. 
978 Ibidem. 
979 Ibidem, fl. 44. 
980 Ibidem, fl. 42. 
981 Ibidem, fl. 44. 
982 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. SC PC 309/50 UI 5050, Salvador Pereira Amália, fls. 102, 103 e 110, de 
30 de Janeiro de 1951. 
983 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC PC 1412/62, fls. 89 v., «Auto de Perguntas» a Aquilino das Dores Mourinho, 
de 3 de Outubro de 1962. 
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sozinho para o Montijo, onde arranjou trabalho e ficou seis meses com o nome de “Vítor 

Morais”984. Por não ter trabalho permanente, foi trabalhar para Moscavide. Aí ficou ligado 

a Georgete Ferreira, “Silva”, tendo a tarefa de, com outros, “criar um «organismo» que 

agrupasse os corticeiros de «zona»”985, o que fez, ficando a controlar vários operários em 

diversas fábricas. 

Em 1953, devido à crise atravessada pela indústria corticeira, esse organismo 

deixou de funcionar e Aquilino Mourinho regressou à Cova da Piedade, onde trabalhou na 

fábrica de Manuel Inês. Entretanto, voltara a ser abordado por Georgete Ferreira que o 

convidou a ir trabalhar novamente para Lisboa, alegando o interesse do PCP, ao que se 

negou, invocando questões de saúde986. Segundo confessou, por este facto, foi-lhe pedido 

para responder e justificar a sua atitude por ter desobedecido ao Partido, não aceitando o 

convite que lhe fora feito. A resposta de Aquilino seguiu pelo mesmo portador. 

Posteriormente, foi informado por João Raimundo987, o mítico organizador do PCP na 

Margem Sul, “de que o Partido o expulsara por haver considerado inaceitáveis as razões 

por si apresentadas”988. 

Aquilino manteve-se na Cova da Piedade, mudando para a fábrica de Xavier 

Mendes, onde continuou a usar o falso nome de “João da Silva Morais”. Em 1956, casou-

se com uma jovem piedense, Maria Carolina Gomes Fernandes, em Almada989. Aquilino 

Mourinho afirmou à PIDE ter-se mantido afastado do PCP “por ter sido expulso”990. 

Em 1959, foi contactado por Joaquim Eduardo Pereira, “Dinis”, no sentido de 

voltar a prestar a sua colaboração ao PCP. Integrou de imediato a organização, tendo 

contactado com os vários funcionários que o controlaram: António Gervásio, um “José” 

em 1960, e Valido em 1961991. 

                                                           
984 Ibidem. 
985 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC GT n. º 664 UI 1423, fl. 41. 
986 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC PC 1412/62, fl. 89 v., «Auto de Perguntas» a Aquilino das Dores Mourinho, 
de 3 de Outubro de 1962. 
987 Sobre a biografia deste dirigente comunista da Margem Sul, vide Luís Alves Milheiro, Ob. Cit., pp. 73 e 
74. 
988 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC PC 1412/62, fl. 89 v., «Auto de Perguntas» a Aquilino das Dores Mourinho, 
de 3 de Outubro de 1962. 
989 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC GT n. º 664 UI 1423, Inf sobre Aquilino Mourinho, fls. 10 e 26. 
990 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC PC 1412/62, fl. 89 v., «Auto de Perguntas» a Aquilino das Dores Mourinho, 
de 3 de Outubro de 1962. 
991 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC GT n. º 664 UI 1423, fls. 114, 115 e 123. 
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Aquilino passara a adoptar o pseudónimo de “Gusmão”992. Na sua posição de 

quadro intermédio, tinha por principal função estabelecer as ligações entre os militantes do 

PCP e o funcionário que tinha a seu cargo o controlo do sector da organização da Margem 

Sul do Tejo, para assim “evitar que esse funcionário tivesse de se expor nos contactos com 

aqueles indivíduos” 993. Reunia-se com o funcionário na casa que alugara em nome de sua 

mulher no Laranjeiro e, “dada a sua posição de quadro intermédio, o Partido dava-lhe 

todos os meses 150$00”994, o que correspondia a metade da renda da mesma. Tinha a seu 

cargo a orientação de reuniões com outros militantes, “fornecendo as instruções para as 

manifestações do 1º de Maio e da Comemoração de 5 de Outubro” 995. Recebia a imprensa 

clandestina, providenciando a sua distribuição pelas ruas de Almada e da Cova da Piedade 

e recolhia os fundos da comissão constituída para esse efeito996. Aquilino Mourinho 

destacou-se também no aliciamento de muitos novos militantes, nomeadamente no seio dos 

corticeiros silvenses997. A família de sua mulher e seu sobrinho, Joaquim da Silva 

Rodrigues do Carmo, também estavam ligados ao PCP998. 

Aquilino teve um papel preponderante na organização da manifestação de protesto 

às eleições, que decorreram a 12 de Novembro de 1961, em Almada, na qual Cândido 

Capilé caiu morto a seus pés999. Muitos dos fundos recolhidos posteriormente figuraram no 

Avante!, na rubrica “Sejamos dignos de Cândido Capilé”1000, juntamente com a rubrica 

habitual “Libertemos José Vitoriano”1001. 

Em 1962, Aquilino das Dores Mourinho fez uma reunião clandestina no pinhal Pêra 

Jóia, em Almada, onde falou sobre os planos da agitação operária nesta zona para o 1º de 

Maio desse ano1002. 

                                                           
992 Ibidem, fl. 26. 
993 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC PC 1412/62, fl. 95 v., «Auto de Perguntas» a Aquilino das Dores Mourinho, 
de 3 de Outubro de 1962. 
994 Ibidem, fl. 95 v.. 
995 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC GT n. º 664 UI 1423, fl. 22, Dos Autos de Adelino José Cabrita. 
996 Ibidem. 
997 Ibidem, fls. 27 – 40, 113, 114 e SC PC 1412/62. 
998 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC GT n. º 664 UI 1423, fls. 10 e 113. 
999 Entrevistas a Joaquim da Silva Rodrigues do Carmo e a Maria Angelina Prata Jorge de Melo. 
1000 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC GT n. º 664 UI 1423, fl. 126. 
1001 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC PC 1412/62, fl. 92 v., «Auto de Perguntas» a Aquilino das Dores Mourinho, 
de 3 de Outubro de 1962. 
1002 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC GT n. º 664 UI 1423, fl. 23, Dos Autos de Manuel Martins “Francisco”. 
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Desde que fugira de Silves, Aquilino era incessantemente procurado pela PIDE. Os 

vários relatórios policiais davam conta que, em 1952, estaria a viver escondido em St.º 

Estêvão, “tendo sido visto a altas horas da noite em Silves”1003, usando “bigode e chapéu 

desabado”1004. Teria também sido visto “em Lisboa, Alhos Vedros e Cova da Piedade”1005, 

residido no Montijo1006 e trabalhado na firma C.G. Wicander, no Seixal1007. 

Aquilino das Dores Mourinho foi detido pela PIDE, no Laranjeiro, a 2 de Outubro 

de 1962. No momento de captura supõe-se que tinha em seu poder uma agenda1008, além 

dos 13 exemplares do panfleto clandestino “5 de Outubro. Manifesto aos Portugueses” e 

dos 41 exemplares do Avante!1009. Segundo a PIDE, Aquilino vivera “até à data da sua 

prisão na situação de semi-funcionário” 1010. Havia ainda um documento de Setembro de 

1962, no qual Aquilino Mourinho, como orientador do PCP para Almada e Cova da 

Piedade, saudava “a Conferência dos Países da Europa Ocidental Pró-Amnistia aos presos 

e exilados políticos portugueses” e denunciava a situação dos presos políticos, 

nomeadamente as de José Vitoriano e de João Raimundo1011. 

Aquilino das Dores Mourinho foi levado para o Aljube. Nos interrogatórios foi 

barbaramente torturado. Perante a sua resistência em fazer quaisquer declarações, os 

torturadores usaram umas varetas de ferro com que lhe flagelaram o dorso1012. No primeiro 

auto de declarações, feito a 3 de Outubro de 1962, negou peremptoriamente a acusação: 

“não pertence, nem nunca pertenceu a tal associação [PCP]”1013. Dois meses mais tarde 

mantinha a total negativa1014. 

                                                           
1003Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC SR 121/52 UI 2702, fl. 11, Relatório do PV da PIDE de Faro ao Director da 
PIDE, de 4 de Março de 1952. 
1004 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC PC 64/51, UI 5055, Joaquim do Nascimento Ventura, fl. 44, Of.º do PV da 
PIDE de Portimão ao Director da PIDE, de 29 de Outubro de 1953. 
1005 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC SR 121/52 UI 2702, fl. 3, Relatório do PV da PIDE de Faro ao Director da 
PIDE, de 19 de Dezembro de 1955. 
1006 Ibidem, fl. 9, Relatório do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 18 de Agosto de 1954. 
1007 Ibidem, fl. 1, Relatório do PV da PIDE de Faro ao Director da PIDE, de 12 de Junho de 1957. 
1008 Entrevista a Joaquim da Silva Rodrigues do Carmo. 
1009 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC PC 1412/62, fl. 1, Inf de 2 de Outubro de 1962. 
1010 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC GT n. º 664 UI 1423, fl. 10. 
1011 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC PC 1412/62, fl. 2. 
1012 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
1013 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC PC 1412/62, fl. 96, «Auto de Perguntas» a Aquilino das Dores Mourinho, de 
3 de Outubro de 1962. 
1014 Ibidem, fl. 97, «Auto de Perguntas» a Aquilino das Dores Mourinho, de 3 de Dezembro de 1962. 
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A confissão aberta de Aquilino Mourinho à PIDE foi feita em data incerta, 

certamente quando deixou de resistir à violência das torturas a que foi sujeito.  

A PIDE elaborou novo auto de perguntas com a extensa confissão, colocando-lhe a 

data do primeiro auto1015, em que Aquilino tudo negara1016. 

Foi solto a 3 de Dezembro de 1962, “ficando os autos a aguardar produção de 

melhor prova”1017. À saída da prisão, Aquilino Mourinho foi estigmatizado pelos seus 

camaradas. A sua confissão tinha posto a descoberto a organização do PCP na Margem Sul 

do Tejo. 

Envergonhado, Aquilino Mourinho regressou a Silves. Mostrou a Joaquim do 

Nascimento Ventura as suas costas. Este ficou deveras impressionado1018. Aquilino ficou 

algum tempo a trabalhar com seu irmão Salvador em Messines. As notícias, porém, tinham 

corrido depressa e, tal como na Margem Sul, em Silves e Messines foi ostracizado. Aquele 

que fora “um verdadeiro sacerdote do PCP”1019 foi então visto como um traidor. A sua 

saúde, que sempre fora frágil, agravara-se. “Ficou com problemas psíquicos”1020. 

Desentendeu-se com o irmão e acabou por sair de Silves1021. 

Aquilino Mourinho partiu para Espanha, levando consigo a mulher e o filho. “Não 

foi para França pois lá havia muitos conhecidos”1022. 

 Radicou-se perto da cidade de San Sebastian, onde trabalhou em serviços 

duríssimos, nomeadamente na abertura de estradas. Nunca mais teve a coragem de 

regressar e enfrentar os camaradas. Viveu o resto dos seus dias expiando a sua fraqueza. 

Faleceu, a 28 de Novembro de 1981, nos arredores de San Sebastian, durante uma sessão 

de hemodiálise1023. 

                                                           
1015 Ibidem, fls. 87-95, «Auto de Perguntas» a Aquilino das Dores Mourinho, de 3 de Dezembro de 1962. 
1016 Ibidem, fl. 96, «Auto de Perguntas» a Aquilino das Dores Mourinho, de 3 de Outubro de 1962 e fl. 97, 
«Auto de Perguntas» a Aquilino das Dores Mourinho, de 3 de Dezembro de 1962. 
1017 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS SC GT n. º 664 UI 1423, fl. 44. 
1018 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
1019 Entrevista a Manuel Lourenço Neto. 
1020 Entrevista a Joaquim da Silva Rodrigues do Carmo. 
1021 Entrevista a Maria Amália da Conceição Hipólito Mourinho. 
1022 Entrevista a Joaquim da Silva Rodrigues do Carmo. 
1023 Ibidem. 
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4.2.3 - Emigrados silvenses no Brasil – o “Portugal Democrático” 

 
  

No Brasil, a colónia portuguesa, mesmo durante o período anterior ao regime 

salazarista, manteve sempre em relação ao Estado português uma atitude de reverência. 

Esta vinculação dos emigrantes aos regimes portugueses era, para além das simpatias 

políticas, o reflexo da necessidade da manutenção de um laço com a terra natal. 

Com a instauração da Ditadura Militar e, posteriormente, do “Estado Novo”, a 

colónia portuguesa foi sujeita a um discurso de propaganda oficial amplamente difundido 

entre os emigrantes. Salazar, “filho de um feitor de Santa Comba Dão, feito «Doutor» e, 

finalmente Presidente do Conselho, (...) um homem da aldeia que venceu na cidade”1024, 

era para a maioria do emigrantes portugueses “um dos seus”1025, pelo que associavam a 

imagem do chefe à sua própria história de vida. 

No discurso oficial, o regime apresentava a “Pátria” e o “patriotismo” como os mais 

visíveis argumentos para combater a desordem e a falta de autoridade características da I 

República. Este discurso, além de atribuir um papel heróico ao emigrante português, 

operava uma justaposição entre a Pátria e Salazar. Tal fazia dos opositores ao regime 

salazarista uns antipatriotas ou traidores1026. 

Muitos foram os portugueses que se opuseram ao “Estado Novo” no Brasil. A 

oposição à ditadura cresceu com as primeiras levas de exilados anti-salazaristas, na sua 

maioria formada por republicanos e homens do “Reviralho”. Em São Paulo, estes 

reuniram-se em torno do velho Centro Republicano Português e do Centro Republicano 

Dr. Afonso Costa1027, fundado em 1932, pugnando pelo fim do regime e pela preservação 

do ideário republicano.  

A imagem de um Portugal onde tudo corria bem, graças a Salazar, dado aceite por 

quase toda a colónia, era rejeitada pela oposição emigrada, que formou, consequentemente, 
                                                           
1024 Cf. Heloísa Paulo, Aqui também é Portugal. A Colónia portuguesa do Brasil e o Salazarismo, Quarteto 
Editora, 2000, pp. 564 e 565. 
1025 Idem, Ibidem. 
1026 Sobre esta temática vide Heloísa Paulo, «Os insubmissos da Colónia: a recusa da imagem oficial do 
regime pela oposição no Brasil, 1928-1945», in Penélope, Lisboa, Cosmos, n.º 16, 1995, pp. 9-24. 
1027 Cf. Heloísa Paulo, «A oposição emigrada no Brasil (1930-1960)», in Os «Brasileiros» da Emigração, 
Jorge Fernandes Alves, (coord.), Seminário no Museu Bernardino Machado, Câmara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão, 1999, pp. 126-130. 
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uma “outra colónia”. Esta utilizou os recursos e meios possíveis para denunciar o regime, a 

Censura e a repressão da ditadura portuguesa. Os oposicionistas portuguesas defrontaram-

se com um conjunto de acções de vigilância e controle estruturado desde a década de 1930, 

baseado na ligação entre a embaixada portuguesa no Rio de Janeiro e os consulados 

regionais à PIDE, através dos quais era feita uma permanente vigilância aos desafectos do 

regime na comunidade portuguesa. Nessa rede, as associações corporativas de imigrantes, 

as várias Casas de Portugal, a Federação das Associações Portuguesas e os seus dirigentes, 

os Comendadores, tiveram papel primordial. A denúncia da acção desses órgãos, assim 

como da Censura, em Portugal e no interior da colónia portuguesa no Brasil, constituiu 

uma frente de batalha da oposição portuguesa aí radicada, que promoveu inúmeras 

campanhas de pró-amnistia a presos e exilados políticos e a favor da liberdade de 

expressão.  

Restrita nos anos 30 pela acção do regime ditatorial de Vargas, nos anos 40, a 

oposição ao salazarismo no Brasil sofreu uma mudança ligada aos movimentos da 

oposição característicos do pós-guerra. No fim da II Guerra, a repressão exercida em 

Portugal sobre o PCP, em particular, e sobre a oposição, em geral, trouxe ao Brasil uma 

nova leva de emigrantes que eram, na sua essência, exilados políticos, apesar de na sua 

maioria não beneficiarem desse estatuto. Além de vários eminentes professores 

universitários expulsos da carreira docente e da função pública em Portugal, como Ruy 

Luís Gomes e José Morgado, muitos outros (quadros técnicos, comerciantes, operários, ex-

presos ou perseguidos de todo o país) procuraram uma nova vida no Brasil, onde 

continuaram a sua actividade oposicionista1028. Os anti-salazaristas portugueses do pós-

guerra no Brasil tinham proveniências políticas diversas, apesar de uma acentuada 

presença de militantes comunistas. Beneficiavam do apoio de parte da imprensa e de 

muitos intelectuais brasileiros1029. 

No âmbito a que este estudo se refere, interessa analisar o contributo dos silvenses 

que, nestas condições, se radicaram no Brasil no fim dos anos 40 e mais acentuadamente 

                                                           
1028 Cf. Heloísa Paulo, «Os insubmissos da Colónia…», Ob. Cit., 1995. 
1029 Cf. Heloísa Paulo, «Quando “outros” lobos uivam: A imprensa oposicionista portuguesa do Brasil e o 
processo de Aquilino Ribeiro», in Brasil e Portugal: 500 anos de enlaces e desenlaces, Real Gabinete 
Português de Leitura, 2000, pp. 163-171. 



 561 

na década de 50. Esta década registou o maior fluxo dos “autodenominados” imigrantes 

políticos no Brasil, prolongando-se pelos anos 60, apesar de diminuir gradualmente a sua 

intensidade1030. 

O silvense Jaime Coelho Cotovio, operário, futebolista, “brigão afamado”1031, 

figura muito popular em Silves e simpatizante do MUDJ, radicou-se em São Paulo, no 

início de 1950, e foi o principal responsável pela ida dos silvenses que se lhe seguiram. 

Jaime Cotovio é chamado, pelos amigos, o «Cônsul de Silves». “Mesmo não sendo um 

activista político militante”, pelo seu carácter, era uma “figura interessantíssima, pelo seu 

voluntarismo generoso e afirmação solidária com as pessoas e com as causas políticas que 

tinham suas raízes no povo e na justiça. (…) Todos, ou quase todos, os silvenses que foram 

para São Paulo foi com «carta de chamada» sua”1032. No grupo de silvenses radicado em 

São Paulo estava Adelino Pinto, preso em 1948. Na década de 60, chegaram os irmãos 

Baías, José Gonçalves Baía, preso em Silves no âmbito das actividades do MUDJ em 

1951, e António José Gonçalves Baía. 

No Rio de Janeiro, em Niterói, formou-se outro grupo de silvenses. Germinal 

Furtado da Silva, membro do Comité Local do PCP de Messines e operário na empresa 

André Luís Bós, sabendo-se procurado, fugiu para o Brasil após as exéquias de Teixeira 

Gomes. Consorciou-se com a silvense Maria Sequeira, que aí vivia desde 1946. De 

Messines, também partiu para o Brasil Francisco Augusto Baptista1033, referenciado como 

oposicionista e procurado pela PIDE1034. Em 1953, foi a vez do silvense Manuel Alves 

Cabrita e sua mulher, Palmira Maria Martins, chegarem a Niterói e, em 1955, a de Manuel 

Lourenço Neto, marinheiro e ex-preso político. 

Todos estes, à excepção de Adelino Pinto, colaboraram nas acções, petições e 

abaixo assinados contra a repressão e a ditadura portuguesa e prestaram ajuda financeira. 

Outros algarvios oposicionistas destacavam-se na colónia portuguesa. No Rio de Janeiro, 

destacava-se José Júlio Veríssimo de Sousa Fradinho, olhanense preso em Silves em 1948 

                                                           
1030 Cf. Douglas Mansur da Silva, A Oposição ao Estado Novo no exílio brasileiro 1956-1974, ICS, Lisboa, 
2006, p. 50. 
1031 Entrevista a Manuel Lourenço Neto. 
1032Ibidem. 
1033 Entrevista a Fernando Cortes Machado. 
1034 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SR 895/49 UI 2640, José Ventura Duarte fl. 36, Conf. 123/50 do Director 
da PIDE ao PV da PIDE de Faro, de 18 de Agosto de 1950. 
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no âmbito do MUDJ, e, em São Paulo, o Eng. João dos Santos Baleizão, democrata 

olhanense muito ligado ao velho republicano exilado Capitão Sarmento Pimentel1035. 

Após significativa actividade oposicionista no tempo da II Guerra1036, e goradas as 

aspirações democráticas em Portugal e no Brasil1037, a partir de 1947 a oposição 

portuguesa permaneceu em verdadeira retracção, quase sem actividade, enfrentando a 

repressão das autoridades brasileiras e consulares portuguesas. 

A 7 de Julho de 1956, um grupo de portugueses radicados em São Paulo tomou a 

decisão de lançar um jornal mensal, traduzindo no seu nome o objectivo comum das 

heterogéneas sensibilidades políticas que representava: Portugal Democrático1038. 

Procurava-se, assim, atrair os anti-salazaristas que se encontravam dispersos na cidade de 

São Paulo, desde o encerramento do Centro Republicano Português em 19441039, e o apoio 

da imigração. Contavam-se entre eles vários republicanos, como João Sarmento Pimentel e 

Jaime Cortesão, socialistas, como Adolfo Casais Monteiro e Maria Archer, e uma maioria 

de comunistas, dos quais se destacaram Vítor Ramos1040 e Miguel Urbano Rodrigues, entre 

outros1041.  

Ao mesmo tempo que vários intelectuais, escritores e jornalistas portugueses deram 

uma expressiva contribuição à cultura brasileira, pelo seu desempenho nas universidades e 

nos meios artístico e literário, muitos outros portugueses, tal como Manuel Lourenço Neto, 

tornaram viável, através de um trabalho voluntário e cooperante, a manutenção e 

divulgação da luta anti-salazarista no exílio. “Um abnegado punhado de democratas foram 

a alma e o corpo de um jornal que nasceu para ajudar a nascer o Portugal de Abril”1042. 

                                                           
1035 Entrevistas a Manuel Lourenço Neto e a José Júlio Veríssimo de Sousa Fradinho. 
1036 Cf. Heloísa Paulo, «A oposição emigrada no Brasil (1930-1960)», in Ob. Cit., pp. 132 e 133. 
1037 Cf. Sobre a política brasileira no tempo da II Guerra e nos tempos da Guerra-fria, vide Carlos Fico, «O 
Brasil no contexto da Guerra-fria: democracia, subdesenvolvimento e ideologia do planejamento (1946-
1964)», in Carlos Guilherme Mota, (org.), Viagem incompleta – A grande Transição – A Experiência 
Brasileira, SENAC, São Paulo, 2000, pp. 165-182. 
1038 Cf. Miguel Urbano Rodrigues, Portugal Democrático -um jornal revolucionário, in Fernando Lemos e 
Rui Moreira (org.), A Missão Portuguesa, Rotas Cruzadas, Editora da Universidade do Sagrado Coração, 
Editora UNESP, São Paulo, 2003, pp. 183-189. 
1039 Naquela altura encontrava-se constituída apenas uma célula anti-salazarista no interior do PCB.  
1040 Cf. Maria Cecília de Moraes Pinto, «A Missão de Vítor Ramos», in Fernando Lemos e Rui Moreira 
(org.), Ob. Cit., pp. 167-170. 
1041 O jornal foi fundado por iniciativa de Vítor de Almeida Ramos, futuro professor de literatura nas 
universidades de São Paulo, e de Manuel Pereira Moura, um técnico-operário, ambos comunistas. 
1042 Entrevista a Manuel Lourenço Neto. 
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O Portugal Democrático1043 publicou-se em São Paulo entre 1956 e 1975. O jornal 

passou a ser “a voz do Povo português oprimido e do país amordaçado”1044. Durante 

dezoito anos, o jornal denunciou a ditadura salazarista a todos os mandatários de governos, 

aos organismos internacionais e à ONU. Foi o mais importante e bem sucedido trabalho de 

denúncia e condenação do regime feito no estrangeiro. A ditadura, sentindo-se atacada na 

sua imagem junto da comunidade portuguesa e junto dos brasileiros, seguia atentamente o 

trabalho do jornal e dos seus colaboradores. No Rio de Janeiro, funcionava uma espécie de 

sucursal do Portugal Democrático, “que desempenhou papel relevante em várias 

frentes”1045. Francisco Oliveira Pio, Manuel Lourenço Neto, Francisco Barros Cachapuz 

(Paulo de Castro), entre outros, foram os mais destacados dinamizadores do grupo 

oposicionista «carioca».  

O jornal teve inicialmente uma circulação restrita, deixando até de circular entre 

Julho de 1957 e Maio de 1958. Configurara-se, no entanto, uma rede de contactos e a 

angariação de apoio de sectores expressivos da sociedade brasileira (culturais, jornalísticos, 

artísticos e sindicais), que conduziram à criação do Comité dos Artistas e Intelectuais 

Portugueses Pró-Liberdade de Expressão1046, a qual se manifestou activamente contra os 

actos de Censura ou perseguições do regime1047. 

Os acontecimentos decorrentes das eleições presidenciais de 1958 possibilitaram 

uma maior divulgação da questão portuguesa na imprensa brasileira. O Portugal 

Democrático reabriu o antigo Centro Republicano Português, no qual funcionou sua 

redacção até o fim do regime salazarista. O “histórico Centro foi o instrumento catalizador 

das várias correntes democráticas anti-salazaristas, a partir do qual nasceu o jornal”1048. 

                                                           
1043 Sobre este jornal vide Douglas Mansur da Silva, A Ética da Resistência: os exilados anti salazaristas do 
"Portugal Democrático" (1956-1975), dissertação de mestrado em Antropologia Social, [Texto policopiado], 
Departamento de Antropologia, Unicamp, 2000 e «O Portugal Democrático: uma resistência pertinaz», in 
Revista Convergência Lusíada, 19, Relações Luso-brasileiras, 2002, pp. 108-119; Miguel Urbano Rodrigues, 
«Portugal Democrático – um jornal revolucionário», in Fernando Lemos e Rui Moreira (org.), Ob. Cit., pp. 
183-189, Douglas Mansur da Silva, A Oposição ao Estado Novo no exílio brasileiro 1956-1974, Ob. Cit., e o 
Jornal Portugal Democrático, 205 números, Junho de 1956 a Abril de 1975. 
1044 Entrevista a Manuel Lourenço Neto. 
1045 Cf. Miguel Urbano Rodrigues, «Portugal Democrático – um jornal revolucionário», in Fernando Lemos e 
Rui Moreira (org.), Ob. Cit., p. 185. 
1046 Cf. Douglas Mansur da Silva, A Oposição ao Estado Novo no exílio brasileiro Ob. Cit., pp. 68-72. 
1047 Entrevistas a Manuel Lourenço Neto e a José Júlio Veríssimo de Sousa Fradinho. 
1048 Entrevista a Manuel Lourenço Neto. 
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O movimento oposicionista português no Brasil integrou-se no da oposição exilada 

portuguesa no estrangeiro, o que lhe permitiu alargar os seus contactos nas redes 

internacionais, em consonância com os movimentos em diversas partes do mundo, para os 

quais foram determinantes os vínculos já estabelecidos pelo PCP1049. 

Nos anos seguintes, a vinda de importantes personalidades da oposição portuguesa 

para o Brasil, como as de Humberto Delgado, Fernando Queiroga e Henrique Galvão, teve 

impacto definitivo sobre a resistência no exílio no Brasil e trouxe-lhe notoriedade 

internacional1050.  

O silvense Manuel Lourenço Neto destacou-se no Rio de Janeiro, no grupo do 

Portugal Democrático1051. Foi ele que protagonizou o mais mediático caso da oposição 

portuguesa, ocorrido em 1957 em terras brasileiras, tendo um papel permanente na 

oposição portuguesa no Brasil até ao 25 de Abril de 1974, sendo, por isso, aqui objecto de 

particular estudo.  

Nos anos 60, a oposição portuguesa promoveu uma intensa actividade contra a 

ditadura portuguesa, beneficiando da abertura operada na sociedade brasileira a partir dos 

finais da década de 50. Muitos foram os protestos que lideraram, nomeadamente os contra 

a reabertura do Tarrafal e contra o assassinato de José Dias Coelho. A oposição portuguesa 

contava então com ampla colaboração de vários sectores da imprensa brasileira, conotados 

com esquerda, e estava plenamente inserida nos movimentos internacionais de luta contra 

as ditaduras portuguesa e espanhola.  

                                                           
1049No Rio de Janeiro, o núcleo oposicionista, que já se encontrava formado, estreitou o seu relacionamento 
com o Portugal Democrático e com os oposicionistas de São Paulo. Outros núcleos foram formados em 
Niterói, Porto Alegre e Fortaleza. O primeiro núcleo internacional a constituir-se e a compor essa rede foi o 
da Venezuela. Seguiram-se os da Argentina e da França. No início de 1960, integraram-se os núcleos de Juiz 
de Fora e Belo Horizonte, no Brasil e, internacionalmente, os do Canadá (Toronto e Montreal), Inglaterra e 
Checoslováquia. Até o fim desse ano, os de Salvador (Brasil) e do Uruguai. Em 1961, os de Pelotas (Brasil) e 
da União Sul-Americana. Em 1962, os de Duque de Caxias e de Recife (Brasil). Em 1963, Curitiba e 
Londrina (Brasil). Em 1964, o da Holanda e em 1965, o da Bélgica. A partir de então, a rede estabilizou e, 
aos poucos, tornou-se cada vez mais internacional, estendendo-se à Alemanha e à Austrália, além dos núcleos 
existentes nas colónias portuguesas. Cf. Douglas Mansur da Silva, «O Portugal Democrático: uma resistência 
pertinaz», in Ob. Cit., p. 112. 
1050 O navio português «Santa Maria» foi sequestrado e desviado de sua rota pelo militar português Henrique 
Galvão nos primeiros dias de 1961. O navio foi rebaptizado de «Santa Liberdade». A acção teve repercussão 
internacional e serviu para denunciar o regime ditatorial português. 
1051 Cf. Miguel Urbano Rodrigues, «Portugal Democrático -um jornal revolucionário», in Fernando Lemos e 
Rui Moreira (org.), Ob. Cit., p. 185. 
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4.2.3.1 - Manuel Lourenço Neto 

 
 

Manuel Lourenço Neto, filho de João Lourenço Neto e de Isabel Raminhos, nasceu 

a 31 de Dezembro de 1923, em Silves, numa família de camponeses sem terras, que 

migraram para a cidade praticando um pequeno comércio. A família era numerosa e os 

recursos parcos, pelo que voltaram ao cultivo da terra. “Embora morando no núcleo urbano 

mais movimentado da cidade, a nossa casa era, talvez, a única, de onde seus donos saíam 

montados num burrico a caminho dos campos”1052. Ficaram conhecidos em Silves como 

“os Palaios”1053. Tal como seus irmãos, Manuel, o último dos seis filhos, foi criado no 

ambiente anarco-sindicalista silvense. Em sua casa, lia-se A Batalha. Manuel Lourenço 

Neto recorda-se de, no dia 18 de Janeiro de 1934, os seus irmãos procurarem, aflitos, uns 

papéis pela casa e os queimarem. 

Fez a instrução primária em Silves. Ficando órfão de pai aos 15 anos, foi trabalhar 

no fabrico de seu irmão José, onde aprendeu o ofício da cortiça. “De ofício já aprendido”, 

em 1940, com 17 anos, foi para a Cova da Piedade “e de fábrica em fábrica, vivenciando a 

vida colectiva”1054 foi completando a Escola que não tinha tido em tempo certo.  

A II Grande Guerra teve um papel fundamental na formação da sua consciência 

política e social. Sabia de cor o nome e a localização das cidades, seguia o avanço e o 

recuo das tropas aliadas, assinalando-os num mapa que guardava cuidadosamente. Na 

Cova da Piedade, teve contactos com João Alberto Raimundo, que o “iniciou no Partido 

Comunista Português”1055. 

Em 1943, foi chamado para o serviço militar. Ingressou na Marinha de Guerra, 

onde concluiu o curso de Marinharia que o habilitava a seguir a vida militar. Porém, nessa 

altura, a vida já lhe “havia dado consciência social”1056, o que lhe impunha uma opção 

política, pelo que se tornou membro do MUNAF1057.  

                                                           
1052 Entrevista a Manuel Lourenço Neto. 
1053 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
1054 Entrevista a Manuel Lourenço Neto. 
1055 Ibidem. 
1056 Ibidem. 
1057 Cf. Douglas Mansur da Silva, A Oposição ao Estado Novo no exílio brasileiro Ob. Cit., p. 47. 
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A sua 1ª grande viagem foi no navio «João de Lisboa» à Madeira e aos Açores. Na 

instrução no “Navio Escola Sagres” fez uma viagem ao Brasil. A «Sagres» foi representar 

Portugal na tomada de posse do Presidente da República Gaspar Dutra1058 na primeira 

eleição democrática no Brasil. Os marinheiros portugueses desfilaram e viram o ambiente 

democrático que o Brasil vivia. Nesse mesmo dia, no Rio de Janeiro houve uma greve dos 

bancários e estes manifestaram-se num clima de grande efervescência política. À noite, 

Manuel Lourenço Neto e outros marinheiros foram passear pela cidade e presenciaram 

extasiados um comício, no qual discursou Luís Carlos Prestes1059.  

No Brasil, Neto comprou muitos livros de literatura “avançada” e comunista, que 

trouxe para Portugal. Nas férias, voltou a Silves, onde os livros circularam. Ofereceu 

vários exemplares para a Biblioteca Popular silvense1060. Do livro O Poder Soviético1061, 

de Hewlett Johnson1062, trouxera 30 exemplares. O Cavaleiro de Esperança, de Luís C. 

Prestes, fez um enorme sucesso em Silves. Todos queriam lê-lo, pelo que havia uma lista 

de espera, assim como para o livro Acuso, de Dimitrov1063. Nas temporadas que passava no 

Algarve, Neto mantinha contactos com destacados elementos da oposição algarvia, 

nomeadamente Raul Veríssimo, Manuel Madeira, Maria das Dores Medeiros, Joaquim 

Farracha, entre outros. 

Na «Sagres», Manuel Lourenço Neto controlou a célula do PCP, que era formada 

por 5 ou 6 elementos1064. Em Agosto de 1946, no desempenho das suas funções 

clandestinas a bordo, onde era grumete de manobras, foi controlado por Joaquim Pires 

                                                           
1058 O General Eurico Gaspar Dutra participou da II Guerra Mundial tendo organizado a FEB (Força 
Expedicionária Brasileira), que combateu em Itália contra o Fascismo. Foi eleito Presidente da República do 
Brasil e governou de 3l de Janeiro de l946 a 3l de Janeiro de l951.  
1059 Luís Carlos Prestes era o Secretário-Geral do PCB, fundado em 1922. Nessa altura, o Partido Comunista 
Brasileiro era legal. Jorge Amado era deputado e Luís Carlos Prestes, senador. 
1060 Entrevistas a José Rodrigues Vitoriano, a Joaquim do Nascimento Ventura e a José Saturnino Guerreiro. 
1061  Cf. Hewlett Johnson, O poder soviético, prefácio de Dom Carlos Duarte Costa, tradução de David J. de 
Castro, Ed. Popular, Rio de Janeiro, Ed. Calvino, 1945. 
1062 Hewlett Johnson (1874-1966) foi Deão da Cantuária, cargo que exerceu desde 1931 até 1963, ano em que 
resignou, aos 89 anos. Viajou muito pela Europa e pela Rússia, tornando-se um grande defensor dos sistemas 
socialistas e comunistas. Os seus pontos de vista, os seus escritos e discursos deram-lhe notoriedade pública, 
pelo que ficou conhecido como o “Deão vermelho”. A sua posição política foi tremendamente embaraçosa 
para a Igreja e para o regime político inglês.  
1063 Entrevistas a Manuel Lourenço Neto e a José Saturnino Guerreiro. 
1064 Entrevista a Manuel Lourenço Neto. 
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Ventura1065. Seguidamente, Neto foi para o Vale do Zebro, para a secção dos torpedos. Aí, 

indicado por João Raimundo, foi controlado por Joaquim Campino1066, “Felipe”. 

Quando Joaquim Campino foi preso, Manuel Lourenço Neto ficou ligado a 

Francisco Ramos da Costa1067, “Campos”. Reunia com o núcleo de 4 sargentos, constituído 

por Gilberto Bora da Silva, Pedro José Tomás, Luís Eugénio Ferreira, cunhado de Alves 

Redol, e um certo Vidal (?). Manuel Lourenço Neto fazia “circular” entre a marinhagem O 

Leme1068, o Avante! e O Militante!, que clandestinamente distribuía por baixo das portas 

das camaratas do navio1069. 

Por volta de 1946, a esquadra americana esteve em Portugal e foi recebida com 

honras a bordo da «Sagres». No âmbito da recepção aos marinheiros americanos, as 

autoridades davam 100 escudos aos marinheiros portugueses e ofereciam um bilhete para 

uma tourada à antiga Portuguesa. Manuel Lourenço Neto recusou o dinheiro e o bilhete. 

Terá ficado referenciado na PIDE desde essa altura1070.  

A 27 de Dezembro de 1946, foi preso a bordo da «Sagres» e entregue à PIDE1071. 

De outras unidades foram trazidos militares, e também civis, que passaram a integrar o 

mesmo processo1072. Após a prisão, Neto foi levado para Rua António Maria Cardoso e, no 

                                                           
1065 Joaquim Pires Ventura era filho de António Ventura e de Clementina de Deus Franco Pires Ventura. 
Todos os filhos deste casal estiveram ligados ao PCP. Dois deles foram funcionários clandestinos, Joaquim 
Pires Ventura e Cândida Margarida Ventura. 
1066 Sobre Joaquim Campino, vide sua biografia em António Ventura, Memórias da Resistência, Ob. Cit., p. 
173. 
1067 Francisco Ramos da Costa (1913-1982) nasceu em Alfornelos, no seio de uma família de modestos 
trabalhadores rurais. Aos 11 anos foi para Lisboa trabalhar como moço de recados. Aí, à sua custa e sempre a 
trabalhar, faz a escola primária, o curso comercial e a licenciatura em Ciências Económico-Financeiras. Foi 
Director do Hotel Avis. Em 1935, ainda estudante, foi preso, acusado já de pertencer ao PCP. No início desse 
ano integrou o grupo de Amigos da Liberdade juntamente com Álvaro Cunhal, Mário Dionísio e Álvaro 
Salema, entre outros. Integrou uma comissão de organização partidária. No final dos anos 30, fez parte da 
Comissão Nacional da Frente Popular e chegou a membro do CC. Participou activamente na reorganização 
de 1940-41. Fez parte da Comissão Executiva do MUNAF, aderiu ao MUD, pertencendo às comissões 
consultiva e de economistas. Ao mesmo tempo continuou a desenvolver intensa actividade clandestina, sem 
nunca ter sido funcionário clandestino. Militou na Direcção da organização militar do PCP, onde usou o 
pseudónimo de “Campos”, fazendo a ligação com sectores da GNR e da Armada. Em 1951, foi expulso do 
PCP. Após o 25 de Abril, foi embaixador de Portugal na Jugoslávia.       
1068 Gilberto Bora da Silva e Pedro José Tomás, com um mimiógrafo instalado na casa do primeiro, faziam 
um jornal clandestino, O Leme, destinado aos marinheiros. 
1069 Entrevista a Manuel Lourenço Neto. 
1070 Ibidem. 
1071 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc.º 8422 E-GT, NT 1559, fl. 3, Informação sobre o Processo 232/47, [s.d.] 
1072 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc.º 232/47, NT 4916, Manuel Lourenço Neto, fl. 240, Arguidos no Proc.º 
232/47: Manuel dos Santos Videira (A); Gilberto Bora da Silva (C); Pedro José Tomás (C); José Pedro 
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mesmo dia, transitou para o Aljube, onde, metido num “curro”, permaneceu incomunicável 

63 dias1073. A PIDE queria que falasse, pois o “seu número e categoria, assim como o seu 

pseudónimo”1074, tinham sido encontrados em cifra, em documentos apreendidos pela 

Polícia. Um mês depois, apesar do isolamento contínuo, negava-se a falar. A PIDE 

informava: “(…) até esta data ainda não confessou, mas foram-lhe apreendidos dois 

panfletos da mesma organização secreta, um dos quais só distribuído aos militares dessa 

organização” 1075.  

Manuel Lourenço Neto foi entregue a Fernando Gouveia, sendo por este submetido 

à tortura da estátua. Finalmente, apercebendo-se do conhecimento do Sub-Inspector sobre 

a organização, declarou ser “membro do PCP, usando o pseudónimo de Vítor”1076. 

Manteve total silêncio sobre a célula sob o seu controlo na «Sagres», pelo que nenhum dos 

seus homens foi preso. Saído da incomunicabilidade, foi levado para Caxias onde já se 

encontravam os restantes arguidos do seu processo. Alguns meses mais tarde foram 

conduzidos para o Forte da Trafaria, onde Neto permaneceu até ao julgamento e onde 

cumpriu a pena. A acusação que lhe fora feita era a de subversão contra a segurança do 

Estado e de ser membro do PCP. A 18 de Maio de 1948, Lourenço Neto foi condenado a 

18 meses de prisão, à perda de direitos políticos por três anos e expulso da Marinha1077.  

Cumprida a pena, Manuel Lourenço Neto regressou a Silves. Seguindo o conselho 

de seu irmão Joaquim, foi tirar a carta de marinheiro em Portimão. Resolveu candidatar-se 

à Marinha Mercante. Ironicamente, quem decidiu sobre o seu ingresso na Marinha 

Mercante foi um Comandante que tinha sido o Promotor Público do seu processo político e 

que, apesar disso, o aceitou. Da Marinha Mercante transitou para a frota petroleira1078. 

                                                                                                                                                                                
Martins (A); António Gonçalo “O Peniche” (A), José Lopes (?); Humberto Dário Teixeira da Silva (A); José 
da Costa Bastos (A); Manuel Hermínio Rodrigues de Mendonça (A); Manuel Lourenço Neto (C); Romão 
Lavado Borges (C); António Vilhena dos Santos Gil (A); José Pastor (A); Luís Eugénio Fernandes (C); 
Albino Pedrosa Duarte “O Rolo” (C); Manuel Pereira (C); Francisco Ramos da Costa (?) e Fernando Piedade 
Gomes (C). A letra A indica os arguidos que foram absolvidos e a C os que foram condenados. 
1073Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc.º 232/47, NT 4916, Manuel Lourenço Neto, fl. 65, Inf. de Fernando 
Gouveia, de 28 de Fevereiro de 1947. 
1074 Ibidem, fl. 27, Doc da PIDE ao Chefe de Gabinete do Ministério da Marinha, de 24 de Janeiro de 1947. 
1075 Ibidem. 
1076 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc.º 8422 E-GT, NT 1559, Manuel Lourenço Neto, fl. 3, «Auto de 
Perguntas» a Manuel Lourenço Neto, de 7 de Fevereiro de 1947. 
1077 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc.º SR 7185, NP 2433, Manuel Lourenço Neto, fl. 64, [s.d.] 
1078 Entrevista a Manuel Lourenço Neto. 
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Quando se encontrava em Portugal no intervalo das viagens, Neto trabalhava na 

comissão de apoio aos presos políticos e às suas famílias1079. O motor desta comissão era 

Alice Louro de Almeida, a mulher do Mestre Guilherme Louro de Almeida1080, dono da 

“Academia Maguidal”, que funcionava como uma central de acolhimento às famílias dos 

presos políticos e aos perseguidos pela Polícia. No âmbito dessa actividade, visitou muitos 

presos políticos, nomeadamente Francisco Miguel e Manuel Rodrigues Pereira. Com José 

Vitoriano, seu conterrâneo, estabeleceu uma amizade para toda a vida1081. 

Foi por esta altura que Manuel Lourenço Neto serviu de modelo aos estudantes de 

Belas Artes, Fernando Louro de Almeida, escultor, e Arnaldo Louro de Almeida, pintor. O 

seu busto e o seu retrato integraram a 5ª Exposição de Artes Plásticas das Belas Artes1082, 

em 1950, na qual participaram Dias Coelho, Margarida Tengarrinha, Sá Nogueira, Júlio 

Pomar, Maria Keil, entre muitos outros artistas opositores ao regime. 

Sabendo de antemão que, mais cedo ou mais tarde, voltaria a ser preso, em 1955 

Manuel Lourenço Neto embarcou no navio “Santa Maria” rumo ao Brasil, onde chegou em 

Julho desse ano. “Resolvi vir para o Brasil, pois nessa altura havia uma grande repressão lá 

em Portugal e uma certa desesperança porque o fascismo tinha criado grandes dificuldades 

à resistência antifascista”1083. 

Aí integrou-se no núcleo de velhos republicanos e democratas exilados que, com a 

chegada de alguns jovens e professores demitidos, formaram um núcleo alargado de 

portugueses contra o regime salazarista que fundou o jornal Portugal Democrático, em 

Junho de 1956, em São Paulo. Neste núcleo, os contactos de Lourenço Neto foram os 

                                                           
1079 Entrevista a Fernando Louro de Almeida. 
1080Manuel Guilherme de Almeida (1898-1992) foi Mestre Alfaiate, Comendador e um activo oposicionista. 
Depois de instaurada a Ditadura, as suas quatro prisões, uma delas com degredo para Timor, somam mais de 
sete anos. Foi Secretário-Geral do SVI. Fundou a 4 de Março de 1934 a “Academia Maguidal”, uma 
academia de alfaiataria, que nomeou segundo as suas iniciais. A sua família, e especialmente sua mulher, 
Alice Louro de Almeida, fez um trabalho notável de apoio aos presos políticos e aos fugidos à PIDE. Em sua 
casa abrigaram-se Maria Machado, António Ramos Rosa, Manuel Lourenço Neto, Diamantina Alves 
Vicente, Vitoriano Rosa e José Tengarrinha, entre muitíssimos outros.  
1081 Entrevista a Manuel Lourenço Neto. 
1082 Cf. Câmara Municipal de Lisboa (org.), MUD Juvenil: exposição comemorativa [do] cinquentenário da 
Fundação do MUD Juvenil “Searas do Porvir”, «Catálogo», Lisboa, 1997, p. 49. 
1083 Cf. Douglas Mansur da Silva, A Oposição ao Estado Novo no exílio brasileiro 1956-1974 Ob. Cit., p. 51. 
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comunistas Vítor Ramos e Manuel Ferreira Moura, os mais destacados fundadores do 

jornal1084. 

A PIDE seguiu atentamente a sua actividade oposicionista como colaborador do 

periódico. 

Em 1957, o Presidente da República Portuguesa, o General Craveiro Lopes, foi em 

visita ao Brasil em busca de apoio político. Os meios oposicionistas tiveram uma 

oportunidade única para demonstrar o seu descontentamento com o regime. 

Na altura, Manuel Lourenço Neto partilhava a sua habitação no Rio de Janeiro com 

José da Costa Bastos, um marinheiro português e seu co-arguido no processo que sofrera 

na Marinha de Guerra portuguesa. Combinaram elaborar um memorial1085 para ser 

entregue a Craveiro Lopes, onde se fazia um apelo à democratização do país1086. 

A comunidade dos Comendadores e a PIDE, auxiliada pela sua congénere 

brasileira, o DEOPS (Departamento Estadual de Ordem Política e Social), esforçaram-se 

para que nenhuma manifestação se fizesse contra o regime português. Os oposicionistas 

portugueses foram alvo de perseguição e repressão pela Polícia brasileira. Manuel 

Lourenço Neto e José da Costa Bastos tiveram a sua habitação assaltada e rebuscada1087. 

Nos papéis, entre literatura e propaganda comunista, a Polícia encontrou uma carta que 

referia a vinda do presidente português ao Brasil e deduziu (ou quis deduzir) que os 

portugueses planeavam um atentado contra o Presidente da República Portuguesa1088. 

Manuel Lourenço Neto e José da Costa Bastos foram presos e ficaram detidos na 

Divisão da Polícia Política no Rio de Janeiro. Nesse contexto, coube a Neto, “mais uma 

vez, ser «cliente» dos órgãos de repressão e, desta vez, com farta exposição pública, muito 

ao gosto da imprensa brasileira”1089. Ambos foram interrogados sobre os seus propósitos e 

                                                           
1084 Entrevista a Manuel Lourenço Neto. 
1085AP de Manuel Lourenço Neto. O memorial solicitava que fossem aceites os 5 pontos programáticos 
estabelecidos pela oposição portuguesa: 1 - Liberdade de imprensa definitiva; 2 - Amnistia e cessação das 
medidas de segurança; 3 - Eleições livres e fiscalizadas; 4 - Liberdade de reunião e de associação; 5 – Fim 
das perseguições aos cidadãos por motivos políticos ou religiosos. 
1086 Cf. O Jornal do Rio de Janeiro, n.º 11241, 4 de Maio de 1957, p. 1, «Nem Manifestação de desagravo 
nem atentado ao Presidente de Portugal» e Jornal do Brasil, 3 de Maio de 1957, p. 1, «Apreendido Manifesto 
do PC de Portugal exigindo liberdade de compatriotas». 
1087 Ibidem. 
1088 Cf. Última Hora (Niterói), n.º 2100, 3 de Maio de 1957, p. 1, «Descobre a polícia um “Complot” contra 
Presidente Craveiro Lopes». 
1089 Entrevista a Manuel Lourenço Neto. 
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sobre a propaganda comunista encontrada na sua residência. Após a acareação e concluído 

o inquérito, ficando somente provada a sua intenção de fazer chegar um manifesto às mãos 

de Craveiro Lopes1090, foram libertados ante a interpelação de um «Habeas Corpus». 

Foram, no entanto, avisados pelo Inspector da Polícia que “se tentassem aproximar-se do 

Presidente de Portugal, seriam fuzilados na via pública”1091. 

No início dos anos 60, Manuel Lourenço Neto constituiu família no Brasil e 

adquiriu estabilidade profissional e financeira.  

Apesar das todas as dificuldades, Neto esteve sempre activo politicamente, 

colaborando na propaganda contra o regime salazarista e distinguindo-se na denúncia das 

torturas e da repressão sobre o operariado1092, bem como na luta pela libertação dos presos 

políticos portugueses e espanhóis1093. Trabalhou afincadamente na propaganda da 

“Conferência dos países da Europa Ocidental Pró-Amnistia aos presos e exilados políticos 

portugueses”, que se realizou a 15 e 16 de Dezembro de 1962, em Paris, onde se 

denunciou, entre outras, a situação de José Vitoriano e de João Raimundo, seus amigos, 

que envelheciam nas prisões portuguesas. 

Neste contexto de luta contra o regime português, Manuel Lourenço Neto contactou 

com os líderes da oposição portuguesa no Brasil, nomeadamente com Francisco de 

Oliveira Pio1094, Ruy Luís Gomes, Jaime Morais1095, os irmãos Sarmento Pimentel e 

Sarmento Beires, Francisco Barros Cachapuz (Paulo de Castro), entre outros. 

                                                           
1090 Cf. MNE, 2º Piso, PEA, Maço 192, Of.º. de António Faria ao MNE, de 4 de Abril de 1957, p. 2. 
1091 Ibidem. 
1092 AP de Manuel Lourenço Neto, «Abaixo-assinado dos Sindicatos do Rio de Janeiro ao Presidente da 
República Portuguesa», de 19 de Maio de 1962. Neste documento, os signatários sindicais protestam sobre as 
violências policiais praticadas em Portugal contra os trabalhadores portugueses nas comemorações do 1º de 
Maio. 
1093 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. A 31 de Outubro de 1961, essa Comissão aprovou 
várias moções contra a sistemática violação dos direitos humanos, dirigidas ao Presidente da Comissão dos 
Direitos do Homem da Organização das Nações Unidas e aos Presidentes dos Governos espanhol e 
português. Cf. também Última Hora (Niterói), n.º 832, 18 de Abril de 1962, p. 1, «Intelectuais fluminenses 
condenam os métodos ditatoriais de Salazar», n.º 841, 28 de Abril de 1962, p. 1, «Niterói: condenação de 
Franco e Salazar», n.º 839, 26 de Abril de 1962, p. 1, «Documento de protesto contra ditaduras» e n.º 939, 24 
de Agosto de 1962, p. 1, «Dois Mestres». 
1094 Francisco de Oliveira Pio, Tenente e mais tarde Coronel, participou nos movimentos militares contra a 
ditadura. Este antigo combatente da I Grande Guerra participou da luta contra a Monarquia do Norte, sendo 
nomeado, em 1921, Comissário de Divisão da PSP de Lisboa. De 1923 a 1925, serviu em Angola. De 
regresso a Portugal, foi adjunto de protocolo na Presidência da República nos Governos de Teixeira Gomes e 
de Bernardino Machado. Seguidamente, retornou às funções de polícia até ao 28 de Maio de 1926. Foi 
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Manuel Lourenço Neto colaborou na angariação de fundos para a manutenção do 

jornal Portugal Democrático, bem como para a publicação do livro A Resistência em 

Portugal1096. Participou activamente nas campanhas de protesto e na recolha de 

assinaturas, em Niterói, contra o assassinato do escultor José Dias Coelho1097, bem como 

na petição ao Secretário-Geral das Nações Unidas contra a reabertura do campo de 

Concentração do Tarrafal1098 para os combatentes africanos pela independência das 

colónias portuguesas, um acto que configurava “a prática de um crime contra a 

Humanidade” 1099. 

A trágica morte de sua mulher num acidente de viação, em 1970, deixou-o com 

dois filhos menores a cargo, um deles deficiente profundo. 

                                                                                                                                                                                
afastado para Bragança por criticar o golpe, tomando parte na revolta de 1927. Emigrou para França, Bélgica 
e Áustria. Regressou em 1928 para participar num novo golpe, permanecendo clandestino em Lisboa até 
1931. Participou na Revolta da Madeira e foi preso pela PVDE. Em Julho de 1931, Francisco de Oliveira Pio 
foi deportado para Timor com outros oficiais revoltosos. Do Aljube foi enviado para o campo de 
concentração de Okussi em Timor. Conseguiu escapar, voltando para o Porto, onde foi novamente preso e 
sentenciado a cumprir pena em Timor. Antes de embarcar, escapou da cadeia, juntamente com o Capitão 
Nuno Cruz, que morreu em sua companhia em Madrid para onde fugira. Em 1934, foi preso pelo Governo de 
Gil Robles por conspiração, ficando quatro meses preso. Durante a guerra civil espanhola, participou na luta 
ao lado do 5º regimento republicano de milícias populares. Foi ferido na defesa de Madrid, permanecendo 
dez meses hospitalizado. Em Maio de 1938, foi encarregado de chefiar a defesa de Valência. No término da 
guerra, foi para França onde ficou no campo de concentração de Montauban, fugindo para o norte de África 
com a ocupação nazi. Terá sido nos anos quarenta que residiu em Marrocos. Em 1941, participou da 
resistência em Marrocos ao lado do grupo Valabregue. Nos anos 50, residiu no Brasil com outros exilados, 
nomeadamente com Jaime Cortesão e Jaime de Morais, tornando-se o representante de Humberto Delgado 
em São Paulo e presidente do Movimento Democrático de Libertação de Portugal e colónias, após a morte do 
General. Esteve também na Venezuela, onde a sua acção oposicionista se fez sentir. Cf. A. H. de Oliveira 
Marques (org.), O General Sousa Dias e as revoltas contra a Ditadura Ob. Cit., pp. 136 e 274, e Mário 
Soares, Ob. Cit., p. 223. 
1095 Jaime Alberto de Castro Morais (1882-1973), um médico e oficial da Armada, foi um dos 
revolucionários do 5 de Outubro de 1910. Participou nas campanhas de pacificação da Guiné e de Angola. 
Defendeu a República, combatendo em Chaves em 1919. Foi Governador da Índia entre 1919 e 1925. Foi um 
dos líderes no Porto do golpe de 3 de Fevereiro de 1927. Esteve envolvido em múltiplas actividades 
reviralhistas. Em 1928, foi deportado para S. Tomé e demitido da Armada. Fugiu para França. Criou em 
Madrid, com Jaime Cortesão e Moura Pinto, o grupo dos Budas. Participou na criação da Frente Popular 
Portuguesa. Foi amnistiado em 1950. Seguiu para o Brasil, onde se dedicou a actividades comerciais e 
continuou a sua actividade contra o regime.   
1096 AP de Manuel Lourenço Neto, «Correspondência». 
1097 Cf. Novos Rumos, (Rio de Janeiro), n.º 169, semana de 11 a 17 de Maio de 1962, p. 1, «Protesto contra o 
assassinato do escultor Dias Coelho». 
1098 Cf. Última Hora (Niterói), n.º 1137, 24 de Abril de 1963, p. 1, «Fluminenses erguem protesto contra o 
campo de concentração de Portugal». 
1099 AP de Manuel Lourenço Neto, «Petição ao Sr. U. Thant, Secretário-Geral das Nações Unidas», de 11 de 
Março de 1963. 
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Em 1974, Manuel Lourenço Neto decidiu visitar Portugal para ver a família e dar a 

conhecer Portugal ao filho mais novo. A estadia correu bem, mas no regresso ao Brasil foi 

preso pela PIDE, quando já se encontrava sentado no avião no Aeroporto da Portela1100. A 

Polícia política alegava que o prendia “por contra (…) [ele] existir uma ordem de 

captura”1101. Foi interrogado sobre a sua vinda a Portugal e a sua actividade política. Foi-

lhe mostrado um grosso dossier, repleto de informações sobre a sua actividade 

oposicionista no Brasil, a qual negou como pôde. A sua sorte foi estar acompanhado pelo 

seu filho, menor e cidadão brasileiro, o que deixou a PIDE numa situação complicada1102. 

Foi libertado e, alguns dias depois, pagando de novo os bilhetes a suas custas, regressou ao 

Brasil, ainda não refeito do susto. 

Passados dois meses viveu uma das suas maiores alegrias: “o 25 de Abril”1103. 

Intensificou a sua acção e intervenção cívica em prol de Portugal democrático e em defesa 

da «Portugalidade» e dos seus valores culturais. 

Em 1981, Manuel Lourenço Neto, Presidente do Centro de Imigrantes Portugueses 

do Rio de Janeiro, fundou o boletim informativo CIP e promoveu intensa actividade 

cultural. Em 1984, colaborou com a Associação 25 de Abril, no seminário “25 de Abril – 

10 anos depois”, onde apresentou uma comunicação sobre a nova imagem de Portugal no 

exterior1104. 

Manuel Lourenço Neto assume há 13 anos o cargo de secretário da comunidade 

portuguesa denominada “Centro da comunidade Luso – Brasileira do Estado do Rio de 

Janeiro”1105. A sede da associação situa-se em Niterói. No ano 2000, a Câmara Municipal 

dessa cidade, liderada pelo socialista Brizola, decidiu homenagear Portugal. Foi promovido 

um encontro entre Portugal e Niterói. Neto integrou a comissão para preparar as 

                                                           
1100 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 40/74, NT 6439, Manuel Lourenço Neto, PV da PIDE no Aeroporto de 
Lisboa, fl. 3, 4 de Fevereiro de 1974. 
1101 Ibidem. 
1102 Entrevista a Manuel Lourenço Neto. 
1103 Ibidem. 
1104 Cf. Manuel Lourenço Neto, «Descolonização e Democratização – Factores actuantes na formação da 
nova imagem de Portugal no exterior», in 25 de Abril – 10 anos depois, Fundação Calouste Gulbenkian, 2 a 4 
de Maio de 1984, pp. 301-303. 
1105 O Centro da comunidade Luso – Brasileira do Estado do Rio de Janeiro foi fundado em 1968, mantendo-
se em actividade até hoje. Publica uma pequena revista que dá conta das actividades da comunidade, CCLB, 
Centro da Comunidade Luso-Brasileira. 
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comemorações1106. Nesse âmbito, a “Casa da Cerca” da Almada, a fábrica dos tapetes de 

Arraiolos, a Banda Filarmónica e o Presidente da Câmara do Seixal foram a Niterói. 

Manuel Lourenço Neto convidou e recebeu António Borges Coelho no Clube Português 

daquela cidade1107. 

Manuel Lourenço Neto vive em Niterói. Tem um arquivo pessoal organizado sobre 

as actividades da resistência portuguesa no Brasil. Colabora em vários periódicos, 

nomeadamente em A Voz de Portugal e no jornal da Albi, da Associação Luso Brasileira de 

Imprensa. Continua ligado ao PCP, tendo alguns artigos publicados no Avante!. 

A 5 de Junho de 2005, o Cônsul Honorário de Portugal e o Clube Português de 

Niterói promoveram, pelo seu “exemplo de integridade, coerência e sentido de participação 

social”, uma homenagem a Manuel Lourenço Neto1108. Os silvenses radicados no Brasil 

ofereceram-lhe, na cerimónia, o galhardete da cidade que os viu nascer.  

Aos 83 anos, rendido recentemente à Internet, Neto divulga o seu pensamento 

humanista e pacifista: “Como a vida tem sido longa, longa vai a caminhada que até hoje 

continua, tendo os ideais da Liberdade, da Ética e da Justiça numa Democracia onde o 

Povo e os Trabalhadores sejam agentes e usuários”1109. 

                                                           
1106 A comissão era formada por Manuel Lourenço Neto, Gentil Moreira de Sousa, o cônsul Honorário 
António Noronha e Maria Manuela Santos. 
1107 Entrevista a Manuel Lourenço Neto. 
1108 Cf. Voz de Portugal, caderno 2, Rio de Janeiro, 9 de Junho de 2005, pp. 1 e 2, «Homenagem». 
1109 Depoimento de Manuel Lourenço Neto, [Texto policopiado], [s.d.]. 
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5 - “A longa Noite”: Episódios prisionais 

 
 

A violência esteve sempre presente no regime ditatorial português. Ela esteve, aliás, 

“inscrita no código genético de todos os regimes identificados pela época dos 

fascismos”1110. 

A violência punitiva surgia quando a violência preventiva, a forma mais constante, 

mais omnipresente e mais silenciosa da violência do regime, fracassava. Esta tomava a 

forma de repressão directa e exercia-se sobre os que ousavam, de múltiplas formas, 

desafiar a ordem estabelecida. No conjunto repressivo e punitivo, a Polícia política 

ocupava o “centro nevrálgico”1111, servida fielmente pela PSP, pela GNR, pelos tribunais, 

pelos juízes e por uma rede de prisões políticas, que conjugavam a acção e legitimavam 

todas as violências e arbitrariedades. Os espancamentos, a tortura do sono, a “estátua”, o 

isolamento, a humilhação, a chantagem, a prisão arbitrária, muitas vezes sem culpa 

formada e sem julgamento, foram práticas constantes da Polícia política a que muitos 

opositores foram sujeitos. 

Assim, muitos foram os silvenses que passaram pelos cárceres da ditadura1112: 

Aljube, Caxias, Peniche, Forte de S. João Baptista1113 e Colónia Penal do Tarrafal1114, além 

                                                           
1110 Cf. João Madeira (coord.), Vítimas de Salazar, Ob. Cit., p. 21. 
1111 Idem, ibidem, p. 28. 
1112 Sobre os cárceres do “Estado Novo”, vide Alberto Pedroso, «Os presídios do regime salazarista», in João 
Medina (dir. de), História de Portugal dos Tempos Pré-Históricos..., Vol. XIII, Ob. Cit., pp. 39-56. 
1113  A Fortaleza de S. João Baptista, em Angra do Heroísmo, começou a funcionar em Novembro de 1933 ao 
receber a primeira leva de presos que foram transportados no navio «Quanza». Com a repressão aos 
participantes no 18 de Janeiro, muitos mais se juntaram aos primeiros em Setembro de 1934. A Fortaleza 
tinha dois lugares malditos para os presos: a Poterna e o Calejão. Apesar de toda a repressão, os deportados 
conseguiam comunicar entre si, mesmo entre camaratas diferentes. 
1114 A 23 de Abril de 1936, o Decreto–lei n.º 26539 criou uma Colónia Penal, no lugar do Tarrafal, na Ilha de 
Santiago, no Arquipélago de Cabo Verde, cujo objectivo era punir de forma implacável os presos políticos 
portugueses. No dia 29 de Outubro do mesmo ano, os primeiros 152 presos chegaram ao “Campo de Morte 
Lenta”. Eram na esmagadora maioria os protagonistas dos acontecimentos do 18 de Janeiro, levados dos 
presídios de Peniche, Aljube, Caxias, Penitenciária de Lisboa e de Angra do Heroísmo, amontoados nos 
porões do navio «Luanda». Entre os prisioneiros encontravam-se alguns silvenses. Mário Castelhano e Bento 
Gonçalves, dirigentes máximos da CGT e do PCP, respectivamente, acabaram por perecer no Tarrafal, 
vítimas dos maus-tratos e de doença. O campo de concentração do Tarrafal era um rectângulo de arame 
farpado, exteriormente contornado por uma vala de quatro metros de largura e três de profundidade. Tinha 
duzentos metros de comprimento por cento e cinquenta de largura e estava encravado numa planície limitada 
pelo mar a poente e por uma cadeia de montes a norte, sul e nascente, distando 3 km da vila do Tarrafal. 
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do Forte da Trafaria, dos calabouços do Governo Civil, do estabelecimento prisional de 

Setúbal e de outros estabelecimentos prisionais locais e regionais de menor importância. 

Depois das detenções, os presos ficavam entregues à GNR e à PSP local até serem 

transportados para Faro, ficando, a sua maioria, nos calabouços do Governo Civil à ordem 

da Polícia política. Antes de seguirem para Lisboa, os presos eram sujeitos a apertados 

interrogatórios e levavam “o primeiro entalão”1115 policial. Eram depois conduzidos à Rua 

António Maria Cardoso, onde eram novamente interrogados pelos agentes da PIDE e 

sujeitos a torturas várias e a espancamentos brutais. Transitavam para o Aljube durante a 

instrução do processo, passavam para Caxias a aguardar julgamento e depois para Peniche, 

onde a pena era largamente cumprida. Alguns presos tiveram outro percurso prisional, 

nomeadamente os presos do 18 de Janeiro, e foram parar a Angra do Heroísmo e ao 

Tarrafal. 

Depois do estabelecimento do Posto de Vigilância da PIDE em Portimão, em 1951, 

os detidos eram levados para esta localidade e daí para Lisboa.  

A barbárie a que muitos silvenses foram sujeitos às mãos da PIDE e nos 

estabelecimentos prisionais ficou bem patente na construção das biografias apresentadas 

nesta tese. As vivências prisionais revelaram experiências de crueldade atroz, 

exemplificadoras do grau de violência praticada pela ditadura, pelo que seleccionei os 

episódios mais significativos da experiência prisional por motivos políticos vivida pelos 

protagonistas. 

O 18 de Janeiro de 1934 deu o mote para a grande repressão que se abateu, durante 

décadas, sobre os operários silvenses que ousaram contestar o regime. Nesse primeiro 

momento de manifesta resistência à ditadura, o “Estado Novo” quis punir exemplarmente 

os que nele participaram. O destino dos mais responsáveis foi o degredo em Angra do 

Heroísmo e depois, para alguns deles, no Tarrafal. A investigação policial dos 

acontecimentos foi atabalhoada e o apuramento das responsabilidades relativas à greve 

reflectiu-se nas penas atribuídas. Embora os principais responsáveis tenham sido os mais 

pesadamente condenados, muitos foram os que, com uma intervenção reduzida, foram 

                                                           
1115 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
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severamente castigados, enquanto outros elementos com maior responsabilidade foram, de 

certo modo, poupados nas condenações que tiveram. 

A justiça do “Estado Novo” não fez discriminações entre comunistas e anarquistas. 

Nesse aspecto, o depoimento de António Estrela é claro: 

 
“Não quiseram saber dos que eram comunistas, dos que eram anarquistas, dos que não 
tinham partido etc., etc. Meteram-nos todos no mesmo saco, isto é, nas mesmas prisões 
indiscriminadamente. Não quiseram saber que tendências representávamos. Nós todos 
juntos éramos para eles o inimigo que teve a audácia de vir da rua lutar contra as suas leis 
(…). Fomos interrogados, fomos torturados, fomos julgados no mesmo tribunal, 
condenados e absolvidos pelo mesmo juiz, e deportados no mesmo barco para Angra do 
Heroísmo”1116. 
 

Na Fortaleza de S. João Baptista, nos Açores, a violência sobre os presos assumiu 

proporções desmedidas. Os presos viviam na pior das promiscuidades1117. A tuberculose, a 

sífilis e outros males grassavam entre a população prisional. O espancamento individual e 

colectivo dos presos era frequente e, ao mínimo pretexto, iam parar ao «Calejão»1118 e à 

«Poterna»1119. 

Por essa Fortaleza passaram os silvenses Abatino da Luz Rocha, António Teodoro, 

António Estrela, Joaquim dos Santos Caetano, Manuel Pessanha, Manuel Simão Júnior, 

Virgílio Pires Barroso, João Montes, Abílio Gonçalves (o Garradas) e o jovem Carlos 

Martins Sovela, de dezasseis anos1120. Os condenados pelo envolvimento na greve de 18 de 

Janeiro de 1934 chegaram em Setembro de 1934, a bordo do navio «Carvalho Araújo»1121, 

à excepção de Carlos Sovela, que só chegaria em Junho do ano seguinte por ter sido 

capturado posteriormente. Em Angra do Heroísmo, os silvenses conviveram com Bento 

Gonçalves, Mário Castelhano e outros nomes grandes da resistência operária nacional. 
                                                           
1116 AP de Edmundo José da Silva Estrela, Discurso de António Estrela em Silves, de 18 de Janeiro de 1976, 
[Texto policopiado], fl. 7.  
1117 Cf. «Os presos políticos e sociais de Angra do Heroísmo», in Ob. Cit., pp. 2-15. 
1118 O Calejão, antiga cavalariça desactivada pelas más condições para estabulação dos animais, era uma casa 
comprida abobadada, de piso de pedra e irregular, ao longo do qual corria uma tarimba. A penetração 
abundante de água e de humidade era constante. Ao fundo, de um lado havia uma pequena janela e do outro 
lado um postigo. 
1119 A Poterna era um local cavado no interior da terra, onde se chegava após a descida de 22 degraus. As 
paredes, tecto e chão não tinham quaisquer revestimentos e os pingos de água caíam de todos os lados. 
Quando os presos exaustos se deitavam no chão, nele ficavam as suas figuras desenhadas. 
1120 Vide Apêndice VI – «Presos políticos silvenses nas colónias penais de Angra do Heroísmo e de Cabo 
Verde». 
1121 Vide Anexo VI – «Presos do 18 de Janeiro de 1934, a caminho de Angra do Heroísmo». 
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A violência no Forte era uma constante. Manuel Pessanha, “por se ter sorrido para 

um camarada”1122 foi violentamente agredido. António Estrela, que aí permaneceu até 

meados de 1943, deixou um claro testemunho do horror vivido neste presídio e do 

esquecimento a que tinham sido votados os presos que lá ficaram. “Com a criação do 

campo de Concentração do Tarrafal, as outras prisões deixaram de contar, [foram] quase 

totalmente esquecidas”1123. 

Os presos fizeram alguns protestos1124, nomeadamente «levantamentos de rancho», 

reclamações da correspondência e greves de fome, que eram violentamente reprimidos 

pelos guardas prisionais. Numa das vezes, os guardas entraram em fúria pela caserna à 

“coronhada”, ferindo muitos presos. Neste episódio, António Estrela foi ferido num 

braço1125. Os presos decidiram fazer greve de fome sempre “quando houvesse castigo na 

Poterna, individual ou colectivamente”1126, para que os castigados estivessem lá o menos 

tempo possível. “Muitos saíram de lá amparados pelos companheiros”1127.  

A luta era renhida entre os presos e os carcereiros. O Avante! denunciava a situação 

de 40 homens presos no Calejão. Por terem pedido água, um sentinela da GNR disparara 

um tiro lá dentro. A bala rebentara contra a abóbada de granito e os fragmentos atingiram 

Virgílio Barroso, Manuel Simão Júnior e outros1128. 

Os presos conseguiram algumas melhorias, nomeadamente na recepção de géneros 

alimentares para confeccionarem e, pontualmente, um passeio ao monte Brasil. Porém, 

com a chegada do Comandante Manuel Martins dos Reis, tudo foi retirado aos presos. A 

repressão passou a ser maior, sendo até proibido aos presos olharem pelas janelas. Os 

castigos aumentaram em número e em violência. Estiveram, porém, “sempre organizados e 

unidos face às arremetidas dos carcereiros”1129. 

                                                           
1122 Cf. «Os presos políticos e sociais de Angra do Heroísmo», in Ob. Cit., pp. 3-10. 
1123 AP de Edmundo José da Silva Estrela, Carta de António Estrela à URAP, [Texto policopiado], Silves, de 
2 de Maio de 1989. 
1124 Cf. Avante!, Série II, n.º 20, Agosto de 1936, p. 1, «Em Angra, matam-se os presos à fome». 
1125 AP de Edmundo José da Silva Estrela, Carta de António Estrela à URAP, [Texto policopiado], Silves, de 
2 de Maio de 1989. 
1126 Ibidem. 
1127 Ibidem. 
1128 Cf. Avante!, Série II, n.º 19, Julho de 1936, p. 6, «Novas violências em Angra». 
1129 AP de Edmundo José da Silva Estrela, Carta de António Estrela à URAP, Silves, de 2 de Maio de 1989. 
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A 23 de Outubro de 1936, Abatino da Luz Rocha, António Teodoro, Manuel 

Pessanha, Carlos Martins Sovela, Abílio Gonçalves (o Garradas) foram transferidos para o 

Tarrafal. João Montes, António Estrela, Joaquim dos Santos Caetano, Manuel Simão 

Júnior e Virgílio Barroso ficaram no Forte de S. João Baptista.  

Em Angra, “estavam com os nervos em franja, pelo esquecimento a que foram 

votados. Até o copo de lata a deslizar na mesa, lhes punha os nervos em pé”1130 e era 

motivo de uma zaragata. “Quantas vezes não corremos as janelas para que os carcereiros 

não ouvissem que nós discutíamos? Todos os pretextos davam motivo a discussão”1131. 

Os presos tinham a possibilidade de apanhar pedaços de papel “de jornal que os 

soldados atiravam na muralha e que ficavam nos arbustos [sobranceiros] ao mar depois de 

terem limpado o cú com eles” 1132. Levavam este material escondido para a caserna e 

depois procediam à sua limpeza que requeria muito cuidado para não se rasgarem. A 

«Rádio Merda» ocupava e entusiasmava os presos. “A apanha dos papéis tinha de ser feita 

às escondidas dos carcereiros para não descobrirem aquela «Fonte de Informação»,...mas 

nem sempre resultava, as vezes eram só anúncios!”1133.  

A única coisa boa do Forte de S. João Baptista era um local de recreio de onde os 

presos viam a cidade, o monte Brasil e a imensidão do oceano. 

Na II Grande Guerra Mundial, o Governo português começou a mandar tropas para 

os Açores. Por essa razão, os presos foram desalojados do Forte de S. João Baptista e 

transferidos para outro fortim mais pequeno, nos arrabaldes da cidade de Angra, que 

passaram a designar por Castelinho1134. O isolamento tornou-se insuportável. “Foram 

quase nove anos que passei no inferno de Angra do Heroísmo e os últimos foram de 

completo isolamento. Ninguém mais se importou connosco, à parte os nossos familiares. 

Ficámos entregues a nós próprios”1135. A partir daí apenas quatro presos foram lá parar1136. 

                                                           
1130 Entrevista a Edmundo José da Silva Estrela. 
1131 AP de Edmundo José da Silva Estrela, Carta de António Estrela à URAP, [Texto policopiado], Silves, de 
2 de Maio de 1989. 
1132 Ibidem. 
1133 Ibidem. 
1134 Cf. Hermínio Freitas Nunes, Augusto Costa, um vidreiro no Tarrafal, Memórias do 18 de Janeiro de 
1934 na Marinha Grande, Colecção Subsídios para a História da Marinha Grande, 1998, p. 129. 
1135 AP de Edmundo José da Silva Estrela, Carta de António Estrela à URAP, Silves, [Texto policopiado] de 
2 de Maio de 1989. 
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Sem jornais e sem poderem adquirir livros, apenas com um pátio de recreio ligado à prisão, 

com 20 metros de comprimento por 10 de largura, com um muro com mais de 5 metros de 

altura, limitando a vista para o exterior, sem visitas, a verem sempre as mesmas coisas, a 

vida era “um autêntico inferno”1137. 

No Castelinho tinham apenas como distracção a criação de galinhas do 

Comandante. As galinhas passeavam-se a debicar no local do recreio. Cada preso tratava 

do seu galo ou galinha preferido, atirando-lhes miolos de pão, acabando por lhes porem 

nome a todos. “A gente chamava e eles vinham”1138.  

Em 1942, os presos conseguiram “por preço elevado, que o barbeiro que vivia na 

cidade (…) trouxesse notícias” 1139. As novidades sobre o andamento da guerra tiveram um 

“tal efeito” nos presos que “a vida de certo modo melhorou”1140, trazendo-lhes uma nova 

esperança. Para os presos, a saudade, “um sentimento que ninguém fala”1141, era de todas a 

maior tortura, porque era a sua companheira inseparável. “Chegámos mesmo a pôr em 

dúvida que alguma vez tivesse havido felicidade para nós, tantos foram os anos de 

cativeiro!”1142 

Apesar da constante pressão dos familiares para o seu regresso ao Continente, os 

presos políticos silvenses em Angra do Heroísmo só regressaram nove anos depois, em 

1943. Muitos deles vinham com a saúde arruinada, nomeadamente Manuel Simão Júnior, 

que tuberculizara. Múltiplos tinham sido os pedidos para o seu regresso ao Continente 

devido ao estado precário da sua saúde. Apesar disso, só depois de um ano passado na 

enfermaria da cadeia de Aljube, é que foi restituído à liberdade condicional1143. “A PIDE 

soltara-o para morrer”1144. Manuel Simão Júnior faleceu em Silves, a 19 de Maio de 1946. 

                                                                                                                                                                                
1136 Foram eles: Mário da Silva Ranito, da Covilhã, o médico Ludgero Pinto Basto, de Lisboa, Artur Alfredo 
Dias, um Sargento da Armada, de Lisboa, e um outro preso do Porto. 
1137 AP de Edmundo José da Silva Estrela, Carta de António Estrela à URAP, [Texto policopiado] Silves, de 
2 de Maio de 1989. 
1138 Ibidem.  
1139 AP de Edmundo José da Silva Estrela, Discurso de António Estrela na Marinha Grande, [Texto 
policopiado] de 18 de Janeiro de 1984. 
1140 Ibidem. 
1141 Ibidem. 
1142 Ibidem. 
1143 Cf. Presos políticos no regime fascista, Ob. Cit., Vol. I, 1932-1935, p. 142, Biografia prisional de Manuel 
Simão Júnior. 
1144 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
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Segundo o Avante!, estiveram 2000 pessoas no funeral e no cemitério discursara um 

operário “apontando o exemplo de firmeza e dedicação do companheiro morto”1145. 

Os restantes presos políticos silvenses vindos de Angra do Heroísmo foram 

libertados em 1946, à excepção de Virgílio Barroso que saiu em liberdade dois anos mais 

tarde. 

Quando a PIDE, em 1954, procurou saber como se “portava” João Montes, 

libertado em 1946 e que voltara a residir em Silves, já ele falecera no Hospital do Desterro 

a 27 de Outubro de 19531146. 

Virgílio Barroso, libertado em 1948, regressou ao Barreiro, onde viveu até ao fim 

dos seus dias em casa de um irmão. A vida prisional arruinara-lhe totalmente a saúde. 

Encontrava-se “impossibilitado de trabalhar por ter tido uma paralisia quase total, mal 

podendo andar”1147. Passava “todas as tardes sentado num banco de um jardim próximo da 

sua residência para onde se deslocava com grande dificuldade, dado o seu estado 

físico”1148. 

Sobre o Tarrafal, escreveram-se várias obras, depoimentos e memórias1149 por 

alguns daqueles que lá passaram. O silvense José Correia Pires deixou-nos o livro 

Memórias de um Prisioneiro do Tarrafal, no qual dá pungente testemunho do horror de 

quem conseguiu passar, ao contrário de outros, ao lado da morte. De facto, durante quase 

                                                           
1145 Cf. Avante!, Série VI, n.º 93, 2ª Quinzena de 1946, p. 4, «Mais crimes do salazarismo». 
1146 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. SC Proc. 27 A/34, NT 4215, Conf. 96 do Director da PIDE ao PV da 
PIDE de Portimão, de 4 de Março de 1954, fl. 322. 
1147 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS Proc. 1055-A/SPS UI 4304, fl. 42, carta do Director da PIDE ao Director da 
Cadeia de Peniche, de 17 de Janeiro de 1950.   
1148 Ibidem. 
1149 Sobre o Tarrafal, vide Cândido de Oliveira, Tarrafal O Pântano da Morte Ob. Cit.; Pedro Soares, 
Tarrafal Campo da Morte Lenta, Lisboa, Edições Avante!, 1975; José Dias Coelho, A Resistência em 
Portugal, Porto, Editorial Inova, 1974, pp. 85-93; Joaquim Ribeiro, No Tarrafal prisioneiro, Porto, Editorial 
A Opinião, 1976; José Correia Pires, Ob. Cit.; Francisco Miguel, Das Prisões à Liberdade, (texto organizado 
por Fernando Correia), Lisboa, Editorial Avante! 1986, pp. 75-86; Idem, Uma Vida na Revolução, Ob. Cit., 
pp. 90-97 e 119-125; Miguel Wagner Russell, Recordações dos Anos Difíceis, Lisboa, Edições Avante!, 
1976, pp. 41 e ss.; Acácio Tomás de Aquino, O Segredo das Prisões Atlânticas, s.l., Edições A Regra do 
Jogo, 1978, pp. 59 e ss.; Gilberto de Oliveira, Memória Viva do Tarrafal, Lisboa, Edições Avante!, 1987, pp. 
69 e ss; Hermínio de Freitas Nunes, Augusto Costa Um Vidreiro no Tarrafal. Ob. Cit., pp. 133-161; AAVV, 
Tarrafal, Testemunhos, (coord. Franco de Sousa), Editorial Caminho; Manuel Francisco Rodrigues, Tarrafal, 
aldeia de morte, o diário da B5, Brasília Editora, Porto; Manuel Firmo, Nas trevas da longa noite. Da 
Guerra Civil de Espanha ao Campo do Tarrafal, Publicações Europa-América, Lisboa, 1978 e Edmundo 
Pedro, Memórias. Um Combate pela Liberdade, Âncora Editora, 2007. 
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duas décadas1150, passaram pelo Tarrafal 354 homens, ali perecendo 321151. Muitos outros 

viriam a falecer prematuramente, vítimas dos maus-tratos e das doenças contraídas. 

Abatino da Luz Rocha, António Teodoro, Manuel Pessanha, Carlos Martins Sovela, 

Abílio Gonçalves (o Garradas), transferidos em Outubro de 1936 do Forte de S. João 

Baptista, António Marreiros e Boaventura Gonçalves, presos em 1936 e vindos de Lisboa a 

bordo do «Luanda», foram os primeiros silvenses a chegar ao Tarrafal, formando com 

outros a primeira leva de Tarrafalistas1152. O Comandante Manuel Martins dos Reis 

acompanhou-os, indo inaugurar o Tarrafal. 

No Campo, os presos estavam sujeitos a condições terríveis. Às difíceis 

características naturais do lugar (a chuva, o sol, a temperatura, a humidade e as pragas de 

mosquitos) juntava-se a malvadez do sistema prisional, espelhada nas acções perversas dos 

seus Directores1153, dos guardas prisionais e do médico Esmeraldo Pais Prata. A parca e 

imprópria alimentação, a água inquinada, as inexistentes condições sanitárias, as doenças 

(a biliosa, as infecções intestinais, a tuberculose e o paludismo), a permanente escassez de 

medicamentos, as torturas e tratamentos cruéis e desumanos deram-lhe, justamente, o 

nome do “Campo da Morte Lenta”, que marcou a ferro o corpo e o espírito de quem por lá 

passou. “Esse foi, pois, um dos males do Tarrafal. Destruir nas pessoas as capacidades que 

tinham”1154. 

                                                           
1150 O último preso político português a sair do Tarrafal foi o dirigente comunista Francisco Miguel, 
precisamente no dia 26 de Janeiro de 1954, depois de ali ter permanecido, pela segunda vez, 3 anos. Esteve 
sozinho nos últimos seis meses. (Cf. Francisco Miguel, Uma Vida na Revolução. Ob. Cit., p. 125 e Idem, Das 
Prisões à Liberdade Ob. Cit., p. 86). O Tarrafal encerrou no dia 26 de Janeiro de 1954, mas reabriu até 1974 
para os presos políticos das colónias africanas que lutavam contra o colonialismo português. 
1151 Cf. Joaquim Ribeiro, No Tarrafal, prisioneiro, Ob. Cit., «Lista dos Falecidos».  
1152 Os primeiros ocupantes do Campo do Tarrafal foram cerca de 35 marinheiros da revolta de 8 de 
Setembro de 1936, cerca de 60 presos que se encontravam nas prisões de Lisboa, Porto e Coimbra, cerca de 
outros 40 presos do presídio de Angra do Heroísmo e à volta de 20 outros elementos heterogéneos, entre os 
quais se encontravam alguns portugueses radicados na Galiza e repatriados pelos nacionalistas espanhóis. Cf. 
Gilberto de Oliveira, Memória Viva do Tarrafal, Ob. Cit., p. 70. 
1153 O 1º Director foi o Capitão Manuel Martins dos Reis que acompanhou os presos vindos de Angra do 
Heroísmo. Era algarvio. Ficou conhecido como o «Manuel dos Arames» e pela sua crueldade. Com a sua 
partida, devida a irregularidades administrativas, em Dezembro de 1937, ficou o Capitão José Júlio da Silva, 
como Director interino. O 2º Director foi o Capitão João da Silva, em Novembro de 1938. Em final de 1940, 
o 3 º Director foi o Capitão José Olegário Antunes, o «Arreda». No limiar de 1943, o 4º Director foi o 
Capitão José Filipe de Barros, outro algarvio, conhecido como «o Abóbora». O 5º Director, em Janeiro de 
1945, foi o Capitão David Prates da Silva, que permaneceu até 1954, ano em que se consumou o 
encerramento do Campo do Tarrafal. Pela sua extrema malvadez e crueldade para com os presos, 
destacaram-se Manuel Martins dos Reis, João da Silva e José Filipe de Barros. 
1154 Cf. Gilberto de Oliveira, Memória Viva do Tarrafal, Ob. Cit., p. 111. 
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A água para beber não era fervida, sendo esse facto a razão da rapidez com que as 

maleitas atacavam os presos. Abatino da Luz Rocha foi um dos presos que, com 

ferramentas improvisadas, construíram uns filtros de pedra vulcânica e porosa, de modo a 

poder limpar um pouco a água que consumiam1155. 

Os presos estavam alojados em barracas de lona que, entretanto, apodrecera. A 

época mais terrível era a do fim das chuvas, no final de Outubro, na qual começava o 

período das biliosas1156, que se seguia ao período crítico do paludismo. Aqueles que 

escapavam às febres do mosquito, ou seja, ao paludismo, raramente sobreviviam à biliosa. 

Quando urinavam sangue, sabiam imediatamente o que tinham. Depois das aspirinas, 

vinham os clisteres e a criogenina. Em último caso, quando os presos não reagiam ao 

escalda-pés “era a morte”1157. Boaventura Gonçalves, Abílio Gonçalves (o Garradas) e 

Carlos Sovela, no período crítico das biliosas, no equinócio do Outono de 1937, 

sobreviveram às febres hemoglobinúricas1158. No final de 1938, Carlos Sovela sobreviveu 

a uma segunda biliosa. Em 1939, o Abílio (o Garradas) sofreu a segunda biliosa e, em 

1941, conseguiu, milagrosamente, vencer a terceira1159. 

Aos que aí estavam, outros silvenses se foram juntando, totalizando o número de 11 

os que conheceram o Tarrafal e que tudo suportaram e sobreviveram. José Correia Pires e 

José Ricardo do Vale chegaram ao Campo em Junho de 19371160, aguentando três meses 

após a sua chegada o violento surto de biliosa, que vitimou muitos presos, nomeadamente 

Mário Castelhano. 

José Correia Pires era conhecido no campo como o “carpinteiro sonhador”1161. 

Sendo carpinteiro de profissão, José Correia Pires fez com as mesas do refeitório a maioria 

dos caixões dos presos que morreram no Tarrafal1162.  

                                                           
1155 Cf. Joaquim Ribeiro, No Tarrafal, prisioneiro, Ob. Cit., p. 31. 
1156 No Tarrafal, na época das chuvas, a mais quente, as águas pantanosas entravam em fermentação e 
apodreciam rapidamente. Os mosquitos reproduziam-se rapidamente e as febres “biliosas hemoglobinúricas” 
alastravam fatalmente na população prisional. Em 27 dias, morreram muitos presos. No que ficou conhecido 
como o “período agudo”, só 8 dos prisioneiros continuaram de pé. Cf. José Correia Pires, Ob. Cit., pp. 196, 
197, 199-204. 
1157 Cf. AAVV, Tarrafal, Testemunhos, Ob. Cit., p. 123. 
1158 Cf. Cândido de Oliveira, Tarrafal o pântano de morte, Ob. Cit., pp. 90-92. 
1159 Idem, Ibidem. 
1160 No navio «Lourenço Marques» seguiram 41 presos, a 5 de Junho de 1937, sem saberem se iriam para 
Angra do Heroísmo ou para Cabo Verde. Juntaram-se aos 151 presos que já se encontravam no Tarrafal. 
1161 Cf. Manuel Francisco Rodrigues, Ob. Cit., p. 314. 
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O som frenético das marteladas de Correia Pires no fabrico dos caixões parecia 

significar para os presos: “Amanhã será para ti! Amanhã, será para ti!”1163 O pânico da 

morte e a violência constante produziam nos presos crises de histerismo e de loucura. A 

ameaça da morte pairava sobre todos. 

O preso mais idoso do Tarrafal era o silvense Abílio Gonçalves (o Garradas)1164. 

Como por ironia do destino, também um dos mais jovens prisioneiros do campo, Carlos 

Martins Sovela1165, era de Silves1166. 

O trabalho dos presos fora do Campo era organizado em brigadas. Todos os dias, 

no caminho para o trabalho, os presos alimentavam os bicos-de-lacre que alegremente os 

seguiam. Os pássaros distraíam os presos extenuados, mal nutridos e andrajosos. Os bicos-

de-lacre foram baptizados de «necas». Na sua camarata, Abatino da Luz Rocha tinha sobre 

a sua cama o ninho de um casal de «necas» que aí pernoitava. O silvense “de alma lavada, 

com veia franciscana”1167 estabeleceu com os pássaros uma forte relação afectiva: 

alimentava-os, falava e brincava com eles. Um dia, vendo um deles sozinho e com aspecto 

tristonho, “falou-lhe meigamente, mas o passarito não dava acordo de si. (…) Agarrou o 

«necas», que não fez o mais pequeno movimento para se esquivar”1168, e levou-o a Virgílio 

de Sousa, um enfermeiro, que ministrou ao «necas» um clister que teve imediato e visível 

resultado para alegria do Abatino1169. 

                                                                                                                                                                                
1162 Cf. Manuel Francisco Rodrigues, Ob. Cit., p. 314. 
1163 Cf. Manuel Firmo, Ob. Cit., p. 159. 
1164Cf. José Correia Pires, Ob. Cit., p. 273. 
1165 Carlos Martins Sovela, filho de Carlos Sovela e de Inácia Martins Sovela, nasceu em Silves em 1918. Era 
corticeiro. Participou na organização da greve e nos eventos de 18 de Janeiro de 1934 em Silves. Em 
consequência disso, fugiu para a serra, tendo sido capturado em Setembro de 1934 e enviado para Peniche. 
Tinha 16 anos. Aí esteve preso com Edmundo Pedro. Foi condenado pelo TME em 2 anos de prisão 
correccional e transferido, a 8 de Junho de 1935, para a Fortaleza de Angra do Heroísmo. Foi transferido para 
Cabo Verde a 23 de Outubro de 1936, tendo regressado da Colónia Penal do Tarrafal a 15 de Julho de 1940. 
Na mesma data foi restituído à liberdade por ter sido amnistiado. Não voltou à actividade política. Radicou-se 
no Barreiro, onde constituiu família. Faleceu já depois do 25 de Abril de 1974. 
1166 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. Carlos Sovela foi um dos mais jovens prisioneiros no Forte de S. 
João Batista para onde foi enviado apenas com 16 anos. Em 1936, na viagem para o Tarrafal, seguiu também, 
vindo de Lisboa, Edmundo Pedro, nascido igualmente em 1918. Carlos Sovela era somente uns meses mais 
velho que Edmundo Pedro. 
1167 Cf. Miguel Wagner Russell, Recordações dos Anos Difíceis, Lisboa, Edições Avante!, 1976, p. 108. 
1168 Idem, Ibidem, pp. 108 e 109. 
1169 Idem, Ibidem, p. 109. 
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José Correia Pires e outros 17 presos inauguraram a “Frigideira”1170 que acabara de 

ser construída, como castigo à tentativa de fuga colectiva realizada a 2 de Agosto de 

19371171. Apesar de terem sido brutalmente espancados nos interrogatórios, nenhum dos 

presos prestou declarações que desvendassem os pormenores do plano de fuga. Ficaram 

vinte dias1172 nesse “suplício (…) insuportável”1173. 

Apesar das terríveis condições, os presos continuaram no Tarrafal as aulas que 

tinham iniciado em Angra do Heroísmo. Havia aulas de Esperanto, Português, Matemática, 

Geografia, Literatura, História, enfim, de tudo o que cada um podia ensinar. A escrita era 

geralmente feita em bocados de papel dos sacos de cimento que os presos conseguiam 

clandestinamente trazer para o campo, quando regressavam das brigadas.  

Os silvenses José Correia Pires e António Marreiros foram os únicos algarvios que 

formaram a famosa «Brigada Brava»1174, fundada na Páscoa de 19391175 pelo Director João 

da Silva1176, que teve como tarefa abrir os regos de escoamento das águas em torno do 

Campo, em condições desumanas de puro massacre, ao som do “anda” do carrasco. Em 

dois turnos de quatro horas cada, os presos eram obrigados a cavar em solos rochosos, 

cheios de pedras, ao sol escaldante, com uma temperatura de 40 graus, sem poder levantar 

a cabeça por um instante. Não podiam beber água ou urinar mais que uma vez em cada 

turno, nem enxugar o suor. 

                                                           
1170 A «Frigideira» era uma construção de cimento com a forma de um cubo, dividida internamente em dois 
compartimentos, onde a entrada de luz e a ventilação se faziam por cinco pequenos orifícios na porta de ferro 
e por uma fresta junto ao tecto. Cada cela tinha uma porta de chapa de ferro com alguns pequenos orifícios na 
parte de cima. No interior, durante o dia o ambiente era abrasador e asfixiante e à noite gélido. Com uma 
temperatura entre os 40 e 60 graus, era “um verdadeiro forno crematório”. Os presos eram ali encerrados 
descalços. O espaço era exíguo, mal dando para uma ou duas pessoas. Por vezes mais de 10 presos ficaram 
ali simultaneamente. Havia só um caldeirão para as fezes. Não havia enxergas ou mantas. A alimentação 
consistia em pão e água. Cf. Manuel Alpedrinha, «Sobreviventes do Tarrafal continuam a luta», in Alavanca, 
ano I, n.º 4, Julho de 1977, pp. 26-27 e Tarrafal o Pântano da Morte, Ob. Cit., pp. 135-138. 
1171 Cf. Edmundo Pedro, Memórias. Ob. Cit., pp. 404-407 e José Correia Pires, Ob. Cit., pp. 205-210. 
1172Cf. Edmundo Pedro, Memórias. Ob. Cit., p. 407. 
1173 Cf. José Correia Pires, Ob. Cit., p. 212. 
1174 Os 10 presos que estiveram simultaneamente na «Frigideira» foram os que formaram a «Brigada Brava»: 
Carlos Galan, Saul Gonçalves, Pedro Soares, Filipe da Costa, Gabriel Pedro, Manuel dos Santos, Joaquim 
Amaro, António Marreiros, António Guerra e José Correia Pires. Os prisioneiros do Tarrafal eram obrigados 
a suportar verdadeiros trabalhos forçados, agrupados em brigadas de trabalho nas pedreiras, a transportar 
água para o campo e a abrir caminhos. A brigada mais célebre foi a «Brigada Brava», «uma diabólica criação 
do terceiro Director do campo, o Capitão João da Silva», segundo Correia Pires.  
1175 Cf. Joaquim Ribeiro, Ob. Cit., p. 83. 
1176 Cf. José Correia Pires, Ob. Cit., p. 231. 
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José Correia Pires, tendo ficado bastante perturbado pela violência e condições do 

trabalho, ignorou a ordem de descanso dada pelo carrasco e não largou a enxada. Por 

desobediência foi parar de novo à “Frigideira”, onde esteve quase até morrer. Salvou-o 

Fernando Alcobia que, ao vê-lo prostrado e sem fala, bateu na porta de ferro até ser 

atendido. Vendo o seu estado, os guardas levaram-no para o Campo para morrer. Todos 

pensaram que ele morreria. Muitos dos companheiros daquele verdadeiro inferno 

recordaram-no nas suas memórias. “Vi o carpinteiro José Correia Pires tão taciturno, tão 

amarelado, tão cabisbaixo e tão cadavérico que supus que ia morrer”1177. Mas José Correia 

Pires estava convencido do contrário. “Estou preparado para tudo…menos para abdicar do 

meu ideal (…) Estou convencido que não morro aqui”1178.  

“Enfraquecidos pelo castigo, eram arrastados directamente para o trabalho com 

uma picareta ou uma enxada nas mãos, onde não era raro caírem para o chão ao fim de 

umas horas de esforço impossível”1179. Os elementos desta brigada regressavam ao campo 

em padiola ou nos braços dos companheiros e, no dia seguinte, poucos se conseguiam 

levantar, tão extenuados e doentes se encontravam1180. “Quando a Brigada Brava acabou, 

quase todos os que a formaram estavam de cama, fisicamente incapazes de mexer um 

dedo”1181. 

Qualquer desobediência tinha como consequência imediata uma estadia na 

“Frigideira”, de onde saíam quase mortos, tal como aconteceu a Correia Pires1182 que aí 

esteve por várias vezes1183, permanecendo ao todo 70 dias1184, tendo saído de lá em braços. 

Da última vez, em desespero, disse aos seus colegas de infortúnio: “Daqui já não saímos 

vivos”1185. Sebastião Viola e António Marreiros passaram na «Frigideira» 23 e 42 dias, 

respectivamente1186. “O aspecto dos que regressavam da «Frigideira» (…) era 

verdadeiramente chocante: descalços, sujos, mirrados, desgrenhados, barba hirsuta, cabelos 

                                                           
1177 Cf. Manuel Francisco Rodrigues, Ob. Cit., p. 236. 
1178Idem, Ibidem. 
1179 Cf. Gilberto de Oliveira, Ob. Cit., p. 161. 
1180 Cf. Alberto Pedroso, «Os presídios do regime salazarista», in João Medina (dir.), Ob. Cit., pp. 54-56. 
1181 Cf. Gilberto de Oliveira, Ob. Cit., p. 165. 
1182 Cf. José Correia Pires, Ob. Cit., p. 231. 
1183 Idem, Ibidem, pp. 224 e 225. 
1184 Cf. Cândido de Oliveira, Ob. Cit., p. 150. 
1185 Cf. AAVV, Tarrafal, Ob. Cit., p. 107. 
1186 Cf. Cândido de Oliveira, Ob. Cit., p. 30. 
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pelas orelhas, vestes esfarrapadas, pareciam seres evadidos da cela de tortura de um 

manicómio”1187. 

Na gestão de João da Silva surgiu a questão dos «rachados»1188, que aprofundou as 

divisões e provocações no seio da população prisional. Os «rachados» ocupavam uma 

caserna separada, o «Porta-aviões», e eram considerados traidores. Segundo Gilberto de 

Oliveira, o silvense Abílio Gonçalves (o Garradas) foi um deles1189. 

Sebastião Viola chegou ao Tarrafal em Novembro de 1939. Manuel António Bôto, 

extraditado pelos falangistas no fim da guerra1190, foi enviado para o “campo da morte” em 

Junho de 1941. 

Enquanto Sebastião Viola, José Correia Pires e Boaventura Gonçalves 

permaneceram no Campo na situação de presos preventivos, aguardando julgamento 75 

meses, 99 meses e 98 meses, respectivamente1191, Manuel António Bôto permaneceu 46 

meses no Tarrafal na situação de preso sem culpa formada1192. 

José Ricardo do Vale, o silvense preso no Barreiro, que chegara à Colónia Penal de 

Cabo Verde em Junho de 1937, regressou ao Continente a 15 de Julho de 1940, recolhendo 

a Caixas. Na mesma data, regressou também Carlos Martins Sovela que foi restituído à 

liberdade por ter sido amnistiado, tendo uma sorte diferente da do seu conterrâneo e colega 

na viagem de regresso, José Ricardo do Vale. Este recolheu a Caixas e foi, então, julgado 

pelo TME e condenado na pena de 10 anos de degredo, reduzido por desconto da prisão 

sofrida a 8 anos e 57 dias. Foi novamente transferido para o Tarrafal a 14 de Setembro de 

1940, de onde só regressou em 19451193. José Ricardo do Vale ultrapassou os 12 anos de 

                                                           
1187 Cf. Manuel Firmo, Ob. Cit., p. 170. 
1188 «Rachados» foi o nome dado aos presos políticos que assumiram o compromisso de não hostilizar o 
regime salazarista e de abandonar a ideologia que perfilhavam. Eram-lhes concedidas algumas regalias e a 
protecção dos carcereiros e atribuídos os trabalhos mais leves e mais limpos. Não eram castigados e eram-
lhes facilitadas as compras e a correspondência e prometida a libertação antecipada. Havia entre os rachados, 
os «falsos rachados» que eram os que por decisão dos organismos políticos do Campo se faziam passar por 
«rachados» para aproveitamento das aberturas, nomeadamente os contactos com o exterior, que o «rachanço» 
permitia. 
1189 Cf. Gilberto de Oliveira, Ob. Cit., p. 161. Correia Pires, ao contrário deste, fala da invulgar irreverência 
de Abílio Gonçalves (o Garradas) e da sua fidelidade ao anarquismo. Cf. José Correia Pires, Ob. Cit., p. 273. 
1190 Cf. Armando Sousa Teixeira, Barreiro – Uma história de trabalho, resistência e luta 19266/1945, Ob. 
Cit., 1997, p. 163. 
1191 Cf. Cândido de Oliveira, Tarrafal o pântano de morte, Ob. Cit., p. 30. 
1192 Idem, Ibidem. 
1193 Cf. Presos Políticos no Regime Fascista, Ob. Cit., Vol. II, 1936-1939, pp. 161 e 162. 
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cumprimento de pena1194. Tal como António Guerra e Francisco Miguel, este silvense fez 

parte dos presos políticos que foram, por duas vezes, tarrafalistas. 

Em Outubro de 1944, Boaventura Gonçalves regressou do Tarrafal. No mês 

seguinte, foi julgado pelo TME, tendo sido condenado na pena de 24 meses de prisão 

correccional, “dada por cumprida com o tempo de prisão preventiva de 8 anos e 112 

dias”1195, pelo que foi restituído à liberdade. Na Colónia Penal do Tarrafal, este silvense 

participara na cisão liderada por José de Sousa, após o Natal de 1942, e na criação de uma 

organização autónoma do PCP, o «Grupo dos Comunistas Afastados», pelo que, em 1943, 

foi expulso do Partido. 

Em Fevereiro de 1945, José Correia Pires regressou ao Continente. Foi julgado pelo 

TME no mês seguinte, tendo sido amnistiado, pelo que foi restituído à liberdade1196. 

Abatino da Luz Rocha, António Teodoro, Manuel Pessanha, Sebastião Viola e 

Abílio Gonçalves (o Garradas) fizeram parte dos 110 presos políticos amnistiados ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 35041 de 18 de Outubro de 1945. Os silvenses, à excepção de 

Sebastião Viola e de Manuel António Bôto, que pagaram a suas expensas a viagem de 

regresso1197, tiveram de esperar até Fevereiro de 1946 pelo transporte para Lisboa, no 

paquete Guiné. “A saída daquele Campo maldito fez-se sem precipitações e sem mostras 

de regozijo”1198.  

Ficaram ainda na Colónia Penal do Tarrafal mais de quatro dezenas de presos 

políticos. Entre eles, estava o marinheiro silvense António Marreiros, que suportou a dura 

prova de quase 17 anos no “Campo da Morte”. Só regressou a Lisboa a 28 de Junho de 

19531199 e à liberdade no mês de Agosto desse ano. Apesar do longo cativeiro que sofreu, 

teve melhor sorte que o seu familiar e companheiro do “Bartolomeu Dias”, o marinheiro 

Joaquim Marreiros, de Lagos, que faleceu no Tarrafal, em Novembro de 19481200. 

                                                           
1194 Cf. Fernando Queiroga, Portugal Oprimido, factos e nomes da ditadura salazarista, Lisboa, Editorial O 
Século, 1974, p. 68. 
1195 Cf. Presos Políticos no Regime Fascista, Ob. Cit., Vol. II, 1936-1939, p. 80. 
1196 Ibidem, p. 154. 
1197 Entrevista a Teresa Ricardo Infante. 
1198 Cf. Miguel Wagner Russell, Ob. Cit., p. 130. 
1199 Cf. Presos Políticos no Regime Fascista, Ob. Cit., Vol. II, 1936-1939, p. 126. 
1200 Ibidem, p. 131. 
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A maioria dos regressados de Angra do Heroísmo e do Tarrafal ingressava nas 

prisões de Caxias e Peniche, onde iam cumprir o resto da pena e onde encontravam muitos 

conterrâneos. Aí o “regime prisional era muito diferente: biblioteca, jornais, visitas em 

comum, enfim tudo o que não tinham no inferno de Angra do Heroísmo”1201e no Tarrafal. 

O regime prisional no Continente era, apesar das arbitrariedades usuais, mais 

brando do que nos presídios de Angra e de Cabo Verde. O Aljube era um presídio de má 

memória, onde a violência era maximizada. Era «nos curros»1202 deste estabelecimento 

prisional que a PIDE mantinha os presos incomunicáveis, durante o período mais intenso 

de interrogatório. A falta de luz, associada a todo um quadro de tortura e de intensa 

violência física e psicológica, e a total inactividade dos presos era “uma parte importante 

da máquina trituradora que a PIDE utilizava para obter confissões, delações e 

denúncias”1203. Tudo estava preparado para que os presos isolados só pensassem nas 

futuras torturas e nas ameaças feitas, entrando muitos deles “num certo delírio 

apavorado”1204. 

Os presos políticos estiveram, desde sempre, organizados e por todos os meios 

tentaram denunciar a sua situação, pelo que constituíram organismos políticos prisionais. 

Em 1934, na organização inter-prisional dos presos do Aljube e da Trafaria, o silvense José 

d’Oliveira Calvário teve papel de destaque e colaborou no “Boletim Inter-prisional”1205. 

As notícias nas prisões corriam velozes pelas salas, pela comunicação estabelecida 

através de toques na parede, que traduziam de forma simples ou complexa as letras do 

alfabeto, transformando-se num verdadeiro «telégrafo» clandestino1206. O bom ou o mau 

porte dos camaradas tornava-se quase de imediato conhecido. Apesar de bastante 

reprimidas todas as formas de comunicação entre os presos, os guardas não conseguiam 

impedi-las. 

Francisco Tomé Correia, que se encontrava em isolamento contínuo no cubículo n.º 

2 do Aljube, em Julho de 1948, aprendeu a “conversar” com António Vicente Campinas. 

                                                           
1201 AP de Edmundo José da Silva Estrela, Carta de António Estrela à URAP, [Texto policopiado], Silves, de 
2 de Maio de 1989. 
1202 Os curros eram celas de 2m x 2,5 m, sem janelas, na Cadeia do Aljube, em Lisboa. 
1203 Cf. Carlos Brito, Tempo de Subversão, Colecção Resistência, Edições Avante!, Lisboa, 1998, p. 38. 
1204 Idem, Ibidem. 
1205 Cf. IAN-TT, PVDE, SC SPS 1189 UI 4308, José d’Oliveira Calvário e outros. 
1206 Cf. Carlos Brito, Ob. Cit., p. 39. 
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Tomé Correia, que “entretanto, entrara [também] em contacto com o cubículo n.º 1, o do 

lado ao oposto ao do Campina”1207, descobriu que o seu “vizinho” era Francisco José d’ 

Almeida Lança, o silvense que fora preso em Gouveia. Ao longo dos dias, conversaram 

“tanto quanto [lhes] era possível”1208. Almeida Lança recitou-lhe, num “rudimentar código 

morse” 1209, o «Cântico do Albatroz», “esse hino heróico à valentia e à audácia”1210. Cada 

vez que um deles era levado para interrogatório, faziam um ao outro o seu apelo de guerra: 

“Tens que ser um Albatroz!”1211. Quando um deles voltava à cela, não tinha “nem o 

mínimo de condições físicas”1212 para conversar. No dia seguinte, lá vinha, através da 

parede, o maior elogio: “És um Albatroz! (…) Era um louvor de guerra. Dava-nos força. 

Sentíamo-nos capazes de defrontar até o próprio Diabo”1213. 

Foi dos curros do Aljube que a PIDE soltou Manuel Rodrigues Madeira, julgando 

que este morria com violentas hemoptises1214, depois de o ter sujeito a contínuos e 

violentos interrogatórios e sessões de tortura.  

Geralmente, depois da passagem pelo Aljube, os presos transitavam para Caxias, 

“onde as condições eram menos duras, uma vez que ali existia o regime de camarata”1215. 

Na década de 40, os presos políticos silvenses, na sua maioria operários corticeiros, 

prosseguiram nas prisões estudos em várias áreas, o que, em certos casos, lhes permitiu 

mudar de profissão quando voltaram à liberdade. Estava organizada uma verdadeira 

universidade prisional que aproveitava os conhecimentos científicos e técnicos dos muitos 

quadros superiores e técnicos que aí se encontravam presos1216. “Se é verdade que o 

fascismo fazia das escolas prisões, não é menos verdade que os presos transformaram as 

prisões em verdadeiras escolas”1217. 

                                                           
1207 Entrevista a Francisco Tomé Correia. 
1208 Cf. Barlavento, Ano II, n.º 56, de 16 de Junho de 1976, «Recordando “albatrozes”» (artigo de Francisco 
Tomé Correia). 
1209 Ibidem. 
1210 Ibidem. 
1211 Ibidem. 
1212 Ibidem. 
1213 Ibidem. 
1214 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, Proc. 118/52, Manuel Rodrigues Madeira, Informação de Rosa Casaco e de 
Porto Duarte, de 19 de Abril de 1952. 
1215 Entrevista a Francisco Tomé Correia. 
1216 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
1217 Entrevista a Francisco Tomé Correia. 
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Após as prisões em 1948, na caserna onde estavam os algarvios, a n.º 1 de Caxias, 

José Rodrigues Vitoriano, Francisco Tomé Correia e António Vicente Campinas foram 

eleitos para a elaboração e direcção de um jornal prisional1218. Com os meios possíveis, 

fizeram um periódico muito rudimentar. Editaram ainda quatro números, tendo o jornal 

acabado quando foram transferidos para Peniche. 

No Aljube, em Caxias e em Peniche, dado que havia muitos presos de variada 

condição social, estes organizaram em cada sala as «caixas de solidariedade» para onde 

descontavam os que recebiam dinheiro. Enquanto alguns recebiam encomendas das suas 

famílias, muitos outros nada recebiam. Repartiam sabonetes, creme da barba e tabaco e 

juntavam a comida, que dividiam entre si como reforço alimentar. Em 1948, o cauteleiro 

Manuel Avelino era o homem responsável pela «Caixa de Solidariedade» na caserna dos 

algarvios em Caxias1219. 

A alimentação era uma das frentes de batalha dos presos, pois estavam “sujeitos a 

um verdadeiro regime de fome”1220. Nos inícios de 1949, em Caxias, os presos silvenses 

participaram numa greve de fome que durou três dias1221. 

Quando foram transferidos em meados desse ano para Peniche a luta continuou. 

Segundo Francisco Tomé Correia, os líderes dos presos eram Francisco Miguel, José 

Vitoriano e Tomás Rato, que coordenavam a luta prisional1222. Aí, durante cinco dias na 

semana, o almoço constava apenas de uma sopa sem gordura e intragável. António 

Teodoro, regressado do Tarrafal em Fevereiro de 1946 e preso novamente em 1947 no 

Montijo, transitou para Peniche. Todos os dias, era ele, na sua sala, o primeiro a provar a 

sopa. Dizia sempre: “Está melhor que ontem!”1223. 

Em Julho de 1950, teve início uma greve de fome, que mobilizou 106 detidos em 

protesto contra a má alimentação1224. Durante a greve os presos só bebiam água. Uma nova 

greve de fome teve início a 28 de Setembro do mesmo ano, contra as péssimas instalações, 

                                                           
1218 Ibidem. 
1219 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
1220 Cf. Francisco Miguel, Das Prisões à Liberdade, Ob. Cit., p. 52. 
1221Entrevistas a José Rodrigues Vitoriano e a Maria Amália da Conceição Hipólito Mourinho. 
1222 Entrevista a Francisco Tomé Correia. 
1223 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
1224 Cf. Fernando Manuel Bernardes, Uma Fortaleza da Resistência, Colecção Resistência, Edições Avante!, 
Lisboa, 1991, p. 39. 
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alimentação e castigos prisionais, que durou 7 dias, o que levou à intervenção da Direcção 

dos Serviços Prisionais1225 O Inspector desses Serviços, Orbílio Barbas, deu razão às 

reclamações dos presos, o que indirectamente provocou alterações a um plano de fuga 

quase em fim de execução, de elementos da sala 5, a dos “cabecilhas do PCP” que estavam 

isolados dos restantes presos1226.  

O grande objectivo dos presos “era, naturalmente, poder fugir da cadeia”1227, e 

vários silvenses colaboraram na organização de várias fugas dos presídios portugueses. 

A 20 de Setembro de 1946, os silvenses Abatino da Luz Rocha e Joaquim dos 

Santos Caetano participaram numa fuga do Forte de Peniche. Os contornos e 

acontecimentos desta fuga não se encontram ainda devidamente esclarecidos pelo 

contraditório das fontes. A fuga teria sido planeada para seis presos que se teriam evadido 

através de uma clarabóia existente nas casamatas1228 da Fortaleza, que alcançaram com 

uma escada feita com fios de foguetes entrelaçados1229. Às 3 horas da manhã, António 

Guerra, Manuel Gonçalves Rodrigues e Joaquim Caetano ter-se-iam evadido e uma hora 

mais tarde foi a vez do outro grupo, composto por Abatino da Luz Rocha, Francisco 

Campos e Luís Joaquim Portela. 

Os homens do primeiro grupo seriam capturados na manhã seguinte em Moita de 

Ferreiros, a 30 km da prisão1230. Os do segundo “embrenharam-se numas vinhas e ali 

passaram 15 dias, alimentando-se de uvas e vegetais crus (…) e quando entenderam que 

mais ninguém os procurava nas imediações saíram de noite”1231. 

Paradoxalmente, enquanto António Guerra foi duramente castigado, tendo 

regressado ao Tarrafal, Joaquim Caetano cumpriu meramente “uma pena disciplinar por 

                                                           
1225 Cf. Francisco Miguel, Das Prisões à Liberdade, Ob. Cit., p. 67 e Fernando Manuel Bernardes, Ob. Cit., 
p. 56. 
1226 Entrevistas a José Rodrigues Vitoriano e a Francisco Tomé Correia. 
1227 Cf. Francisco Miguel, Das Prisões à Liberdade Ob. Cit., p. 67. 
1228 As casamatas eram uns abrigos da fortificação militar que ficavam alguns metros abaixo do nível do mar, 
sem luz e altíssimos índices de humidade, onde proliferam ratazanas. 
1229 Cf. Barcelos Popular, 12 de Outubro de 2000, p. 13, «Luís Portela: candidato à ordem da liberdade» e 
Jornal da Marinha, 2 de Março de 2000, p. 18, «Refazendo a fuga da prisão de Peniche em 1946» (artigo de 
Edgar Rodrigues) e História, III série, n.º 28, Setembro de 2000, p. 45. 
1230 Cf. Fernandes Miguel Bernardes, Ob. Cit., p. 49, nota 2.  
1231 Cf. Barcelos Popular, 12 de Outubro de 2000, p. 13, «Luís Portela: candidato à ordem da liberdade». 
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tentativa de evasão” 1232, sendo libertado a 25 de Novembro desse ano. António Dias 

Lourenço e Joaquim Gomes contestam a versão desta fuga, referindo a existência de erros 

nas identidades dos fugitivos e na data1233. 

António Estrela foi convidado para participar nesta fuga com Joaquim Caetano, 

António Guerra e Abatino Rocha, mas recusou-se a acompanhá-los devido ao seu 

debilitado estado de saúde1234. 

O que ao certo se sabe é que houve uma fuga colectiva do Forte de Peniche, a 20 de 

Setembro de 1946, na qual participaram os silvenses Joaquim dos Santos Caetano e 

Abatino da Luz Rocha. O primeiro foi preso e o segundo logrou evadir-se1235, 

contrariamente ao que indicam as fontes1236. A PIDE emitiu um mandado de captura e 

procurou-o em vão1237. A Polícia política procurava também, além de Abatino, Manuel 

Simão Júnior e António Teodoro, “julgados delinquentes de difícil correcção”1238 pelo que 

deveriam “ser recapturados se andassem em liberdade”1239, para serem sujeitos a nova 

prisão como medida de segurança imposta a 31 de Julho de 1947 no 3º Juízo Criminal de 

Lisboa. Mas Abatino conseguira chegar a Marrocos, onde se radicou e viveu com o falso 

nome de «Cabrita»1240 e Manuel Simão Júnior já tinha falecido, vitimado pela tuberculose. 

Sorte diferente teve António Teodoro que, como vimos atrás, regressou à prisão. 

Em Março de 1949, numa das sessões do julgamento da organização do PCP no 

Algarve, Joaquim do Nascimento Ventura, que se encontrava afiançado, entregou a 

António Samúdio, algarvio de Vila Real de St.º António, preso a aguardar o julgamento, 

uma alavanca de ferro e outros materiais. Os passes de material foram feitos nas casas de 

banho do tribunal, onde ambos trocavam os casacos que eram iguais1241. De regresso à 

                                                           
1232 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SPS 1055/F, NT 4305, fl. 59, Inf. do Ministério da Justiça ao Subdirector da 
PIDE, de 19 de Novembro de 1946. 
1233 Cf. Hermínio de Freitas Nunes, Alvorada de Esperança, Ob. Cit., p. 94, nota 2, entrevista efectuada pelo 
autor a Dias Lourenço e a Joaquim Gomes, a 22 de Outubro de 1998. 
1234 Entrevista a Edmundo José da Silva Estrela.  
1235 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SPS 1055/F, NT 4305, fl. 72, Inf. do Ministério da Justiça, da Direcção dos 
Serviços Prisionais ao Director da PIDE, de 2 de Outubro de 1947. 
1236 Cf. Barcelos Popular, 12 de Outubro de 2000, p. 13, «Luís Portela: candidato à ordem da liberdade». 
1237 Cf. IAN-TT, PIDE/DGS, SC SPS 1055/F, NT 4305, fl. 73, Inf. do Director da PIDE ao chefe do PV da 
PIDE de Faro da PIDE, de 4 de Outubro de 1947. 
1238 Ibidem, fl. 65, Of.º do Ministério da Justiça ao Director da PIDE, de 13 de Agosto de 1947. 
1239 Ibidem. 
1240 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
1241 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
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prisão, António Samúdio “com grande dificuldade conseguiu enfiar [a alavanca] por baixo 

da roupa” 1242 e com ela suspensa no pescoço”1243 entrou no estabelecimento prisional. 

Em Peniche, na sala 5, estavam os «cabecilhas» do PCP: Francisco Miguel, Gabriel 

Gomes, Jaime Serra, os algarvios António Samúdio, Salvador da Luz Taquelim, José 

Vitoriano e Salvador Mourinho, entre outros. Os silvenses colaboraram num projecto de 

uma fuga colectiva, pois havia pelo menos uns 7 ou 8 interessados em participar. “Nós 

conseguimos trazer para dentro da nossa sala uma alavanca de ferro, pesada, uma picareta, 

sem cabo e um «pé-de-cabra»1244. O plano consistia na construção de um túnel que ligasse 

as duas muralhas do forte, atravessando o entulho que separava a muralha interior da 

exterior. A entrada do túnel estava dissimulada com um cabide numa parede forrada, havia 

muito, com papel de embrulho1245. 

José Vitoriano destacou-se na construção deste túnel. “Como era pequeno, era um 

autêntico rato”1246. Como as buscas à sala eram frequentes e inesperadas, as ferramentas 

eram escondidas cuidadosamente. As pedras maiores, bem como o entulho, eram postos 

dentro de sacos, que os presos eram autorizados a fazer com lençóis velhos, e escondidos 

debaixo das camas, para serem dissimuladamente deitados ao mar, pelos presos, 

juntamente com o lixo1247. 

Devido à greve de fome de Setembro de 1950, os serviços prisionais tinham 

iniciado a transferência dos presos para Setúbal, para proceder a obras nas instalações 

prisionais. O plano de fuga teve que ser alterado para um plano de recurso, pois, apesar de 

já terem alcançado a muralha exterior, desconheciam a sua largura, pelo que não sabiam se 

teriam tempo de concluir o túnel através dela. 

Assim, ao longo de várias noites, concluíram o corte do gradão de ferro da única 

janela existente, trabalho feito havia muito tempo e dissimulado com miolo de pão 

amassado com ferrugem1248. Na madrugada de 3 de Novembro de 1950, evadiram-se 

Francisco Miguel e Jaime Serra que desceram a muralha com uma escada feita com os fios 

                                                           
1242 Cf. Jaime Serra, Eles têm o direito de saber, Ob. Cit., p. 74. 
1243 Idem, Ibidem. 
1244 Cf. Francisco Miguel, Uma vida na Revolução, Ob. Cit., p. 114. 
1245 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
1246 Ibidem. 
1247 Cf. Francisco Miguel, Uma vida na Revolução, Ob. Cit., p. 114. 
1248 Cf. Jaime Serra, Eles têm o direito de saber, Ob. Cit., p. 74. 
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dos sacos e com cabos de vassouras. José Vitoriano fez a vigilância dos “movimentos da 

sentinela e transmitia a outro camarada que estava em baixo”1249, para que a passagem dos 

fugitivos, um a um, fosse feita no momento “em que o guarda fazia a marcha de um lado 

para o outro e quando este estivesse de costas”1250. Assim fizeram e correu bem. Às 5 horas 

da manhã houve a contagem habitual, não tendo os guardas dado pela sua falta, pois, em 

seu lugar, nas camas, estavam dois vultos. Às 8 horas, convencidos que os fugitivos 

estavam a salvo, os presos da sala 5 foram buscar à «Caixa de Solidariedade» uma garrafa 

de Vinho do Porto e festejaram o êxito da fuga1251. Foi com grande espanto, que a meio da 

tarde, viram Francisco Miguel regressar ao Forte. Jaime Serra conseguira escapar. 

Francisco Miguel voltou para o Tarrafal. 

No dia seguinte, a sala 5 foi esvaziada e os presos transferidos para outra cela. O 

túnel só foi descoberto duas semanas depois. Foram buscar os presos e puseram-nos em 

formatura. “Queriam que puséssemos toda a terra e pedras dentro do buraco e tapássemos 

o túnel”1252. Os presos foram castigados, e “depois de muitas provocações”1253 fizeram três 

dias de greve de fome. Nessa altura, Orbílio Barbas, da Direcção dos Serviços Prisionais, 

voltou a aparecer em Peniche e os homens da antiga sala 5 foram transferidos para a prisão 

de Setúbal, onde ocuparam o último piso, separados dos presos comuns. O regime aqui era 

diferente. Os presos políticos ficaram aos pares em celas que só eram fechadas à noite, e 

estavam sob a responsabilidade do guarda Catarino, que os acompanhara de Peniche. O 

guarda Catarino defendia-os dos outros carcereiros e “tinha mesmo um certo orgulho nos 

seus presos, nos seus homens”1254 e nas atitudes que estes, como presos políticos, 

tomavam.  

Numa das estadias que, em 1957, passou no Aljube, José Vitoriano soube do plano 

de fuga de Rolando Verdial, Carlos Brito e Américo de Sousa, programada para a 

madrugada de 25 para 26 de Maio. Foi convidado a participar, mas tendo iniciado o 

                                                           
1249 Cf. Francisco Miguel, Uma vida na Revolução, Ob. Cit., p. 120 e Das Prisões à Liberdade, Ob. Cit., pp. 
68 e 69. 
1250 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
1251 Ibidem. 
1252 Ibidem. 
1253 Ibidem. 
1254 Ibidem. 



 596 

cumprimento de “medidas de segurança”1255, pensou ingenuamente que não valia a pena 

correr o risco, pois daí a uns meses sairia “com a porta aberta”1256. Enganou-se, como 

vimos atrás. 

                                                           
1255 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, que podiam ser prorrogadas indefinidamente, 
estabelecia-se um regime de quase prisão perpétua. 
1256 Entrevista a José Rodrigues Vitoriano. 
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Conclusão 

 

Esta tese contribui para uma análise entre as conjunturas e as estruturas, entre a 

micro e a macro-história e, num plano mais específico, entre a história local, a história 

regional e a história nacional da oposição ao “Estado Novo”.  

A escolha do concelho de Silves como objecto de estudo não foi redutora pois, 

sempre que possível, foi feito o complemento e a contextualização dos movimentos da 

oposição na província do Algarve e identificados os seus protagonistas e intervenientes. 

Com o objectivo de estudar profundamente o “colectivo” da oposição silvense ao 

regime, reflectindo sobre o seu impacto, realidade e actuação passadas, realizei uma 

biografia colectiva dos opositores silvenses e analisei a sua dinâmica e actuação política e 

social face aos vários poderes locais, regionais e centrais. Simultaneamente, tentei reunir as 

biografias dos mais notáveis oposicionistas silvenses e revelar as suas propostas e 

pensamento (de dimensão política ou não), identificando, simultaneamente, os interesses 

partilhados e as suas divergências, dando a conhecer alguns dados basilares e inéditos da 

sua vida profissional, política e pessoal, representativos da sua personalidade e acção. 

A história da indústria corticeira surge nesta tese como pano de fundo da narrativa. 

A sua importância foi capital para o desenvolvimento social, cultural e político da cidade. 

Desde meados do séc. XIX, o desenvolvimento da indústria corticeira em Silves, num 

mundo cercado pelo meio rural, levou à configuração de um verdadeiro microcosmos que 

constituiu um terreno de observação com grandes potencialidades. Os diferentes grupos 

sociais geraram múltiplas formas de socialização, que se reflectiram nas associações 

patronais e nas operárias, nas sociedades recreativas, nas cooperativas e nas instituições do 

poder local. As organizações resultantes destas formas de sociabilização foram também 

estudadas pela importância que tiveram na oposição à ditadura, nomeadamente o Silves 

Futebol Clube, a cooperativa operária “A Compensadora”, a Sociedade Filarmónica 

Silvense e a Biblioteca Popular. Pelo mesmo motivo, a Escola Comercial e Industrial e o 

Teatro Mascarenhas Gregório tiveram também o destaque devido. 

A narrativa espelhou o estudo dos dois movimentos políticos cronologicamente 

paralelos: o primeiro, o da implantação do “Estado Novo” em Silves e no Algarve, e o 
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segundo, o do aparecimento e evolução da oposição ao regime ditatorial. O 

desenvolvimento de ambos os movimentos produziu-se simultaneamente e com interesses 

divergentes e influências recíprocas nas sociedades silvense e algarvia. 

Foi o que se pretendeu retratar. 

Importava, pois, responder a algumas questões básicas, tais como: qual a reacção 

aos acontecimentos? Quem emergiu na nova situação? Quem se manifestou pró ou contra a 

ditadura? Quem personificou o regime na cidade e no concelho? Qual a atitude do 

operariado silvense? Que personalidades tomaram, directa ou indirectamente, parte na 

oposição? 

Ao longo deste trabalho fui apontando algumas linhas de interpretação e conclusões 

parcelares. Aqui procuro sistematizar e realçar os aspectos que me pareceram mais 

importantes e concordantes com o objectivo deste estudo, isto é, fazer um breve balanço do 

seu percurso. 

 

Foi meu objectivo, neste estudo, desmontar a visão unitária da oposição, distinguir 

nela a coexistência de diferentes grupos de interesses, identificando-a globalmente como o 

grupo mais importante de pressão na política da administração local da ditadura. O caso de 

João José Duarte justificou plenamente a recuperação da sua memória, como uma 

personalidade de grande relevo na sociedade do seu tempo e na política, por ter assumido 

um papel decisivo para a mudança das instituições silvenses e mantido uma oposição tenaz 

à ditadura. A sua expulsão da função pública é um dos muitos exemplos “da autêntica 

discriminação a que estavam sujeitos os que não estavam de acordo com o “Estado 

Novo”1257.  

 

Relativamente à greve do 18 de Janeiro de 1934, impõe-se tecer algumas 

conclusões que me parecem indispensáveis, não só para esclarecer a minha posição 

enquanto investigadora, mas também para evitar a repetição de questiúnculas estéreis que 

têm gravitado à volta desta questão. 

                                                           
1257 Cf. Discriminação Política no Emprego no Regime Fascista, Comissão do Livro Negro sobre o regime 
fascista, Presidência do Conselho de Ministros, Outubro de 1982, p. 5.  
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Se os testemunhos de Virgílio Barroso, de Manuel Pessanha, de Francisco Nicolau 

e de António Estrela tinham sido, até aqui, as mais importantes referências para o estudo 

desta greve em Silves, o contributo de José Gonçalves Vítor, meu entrevistado e, na altura, 

o único sobrevivente do 18 de Janeiro em Silves, foi muito útil e esclarecedor das 

divergências que os primeiros manifestaram e que os investigadores insistentemente 

equacionam. 

Vejamos os aspectos a esclarecer: primeiramente, a velha questão sobre a direcção 

e sobre as acções preparatórias da greve por parte dos anarquistas e dos comunistas: estas 

foram juntas ou separadas? 

As versões de Manuel Pessanha e de António Estrela, confirmadas agora por José 

Gonçalves Vítor, são, até melhor prova, as mais verosímeis. Na opinião de todos eles, cada 

organização procedera à preparação do movimento de forma separada e autónoma. Como 

vimos atrás, o próprio armamento tivera proveniência diversa1258. À excepção de algumas 

reuniões do comité clandestino de acção regional em Portimão com anarquistas, às quais 

assistiram elementos comunistas de Silves, outros de Monchique, Lagos e Messines1259, 

não são “visíveis, em Silves, quaisquer laços ou elos de ligação, ainda que ténues, entre as 

duas estruturas organizativas, como, apesar de tudo, acontece em Lisboa, Marinha Grande, 

Barreiro ou até Coimbra”1260.  

Esse facto não invalida, porém, que elementos comunistas e anarquistas tivessem 

tido contactos pessoais, pois entre muitos deles existiam relações de parentesco e de 

vizinhança. Assim, não creio na existência do “Comité Revolucionário de Silves”, bem 

como na sua composição e Direcção, apesar de serem repetidamente referidos pelos 

investigadores1261, certamente com base nas declarações de Francisco Nicolau1262, mas que 

                                                           
1258 Ao contrário de Silves, em Vila Real de St.º António a falta de ligações com o PCP fez com que os 
comunistas procurassem os anarquistas da CGT, que se prontificaram a fornecer-lhes material explosivo. AP 
de José Rodrigues Vitoriano, «Depoimento de João Rodrigues sobre o 18 de Janeiro de 1934 no Sotavento», 
Vila Real de Santo António, [s.d.] 
1259 Cf. AAVV (depoimento colectivo), Tarrafal, Ob. Cit., p. 71 e Correia Pires, Ob. Cit., p. 58. 
1260 Cf. Fátima Patriarca, Sindicatos contra Salazar. Ob. Cit., p. 432. 
1261 Cf. João Madeira, «A greve geral de 1934 no Algarve», in Maria da Graça Marques (Coord.), Ob. cit., p. 
528 e João Manuel Duarte Vasconcelos, O 18 de Janeiro de 1934. História e Mitificação, [Tese de Mestrado 
em História Contemporânea], policopiado, Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Lisboa, 2002, p. 96. 
1262 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) e Diário de Lisboa, 5 de Janeiro de 1980, p. 9, «O 18 de Janeiro de 
Silves», (artigo de Alfredo Canana). 
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outros testemunhos, anarquistas e comunistas, negam peremptoriamente1263. 

Sobre os acontecimentos propriamente ditos do dia 18 de Janeiro, os comunistas e 

os anarquistas participaram nos apelos revolucionários à greve, conseguindo a paralisação 

total das fábricas. No entanto, não há dúvida alguma que os actos insurreccionais 

propriamente ditos foram protagonizados pelos anarquistas, nomeadamente o assalto à 

Associação de Classe e a acção que projectava invadir o posto da GNR, não fosse a 

chegada do comboio. Deste modo, a actuação das duas correntes patenteou a divergência 

estratégica definida anteriormente pelos dirigentes das mesmas no decurso dos 

preparativos. Mas, parece-me verosímil que, no dia 18 de Janeiro, na “arruaça” dos 

eventos, elementos de base de ambas tendências se encontrassem misturados1264. 

Também me parece importante referir que, apesar da greve ter sido total nos 

estabelecimentos fabris silvenses, corticeiros e moageiros, o comércio manteve-se 

aberto1265, com algumas excepções pontuais de comerciantes receosos ou solidários. 

A dificuldade no apuramento dos “factos reais” e dos protagonistas da greve geral 

residiu não só nas fontes1266, mas também na controvérsia dos testemunhos que se lhe 

seguiram. Foi meu objectivo que este estudo, eminentemente político-social, fosse no seu 

conjunto a história dos indivíduos que em Silves protagonizaram o mais alto momento de 

contestação operária no Algarve e que aí tiveram um papel (pre)dominante, e que 

contribuísse com factos inéditos, até aqui desconhecidos dos investigadores e que só uma 

história verdadeiramente local poderia trazer ao de cima. 
                                                           
1263 Segundo os investigadores João Manuel Vasconcelos e João Madeira, o Comité Revolucionário de Silves 
era liderado pelo anarquista Virgílio Barroso e pelo comunista José Gonçalves Victor. Manuel Pessanha, 
António Estrela e José Gonçalves Vítor negam este facto. Defendo que esse comité não existiu. Caso esse 
comité tenha existido, José Gonçalves Vítor nunca ouviu falar dele. Vítor reuniu várias vezes com os 
comunistas, sabia dos planos para a greve, mas nunca teve quaisquer armas ou arsenal. O seu papel na greve 
era o de, como Presidente da Associação dos Empregados no Comércio de Silves, secundar a greve operária, 
não abrindo a referida associação. 
1264 João da Conceição Valério teria tomado parte no grupo que assaltou a Associação de Classe. Vide 
ANTT, PIDE/DGS, Proc. 940 SR, Relatório Extraordinário do PV da PIDE  de VRSA, Maio de 1939. Este 
documento é exemplar para verificarmos as confusões feitas pela Polícia entre os anarquistas e os 
comunistas. 
1265 José Gonçalves Vítor recordava que no dia 18 de Janeiro trabalhara na mercearia de seu pai, estando as 
lojas contíguas também abertas. 
1266 A elevada quantidade de detidos no concelho dificultou o trabalho da Polícia e também dos 
investigadores. Dificultava também o facto de haver muitos parentescos entre os elementos das duas 
correntes. Assim, muitos documentos oficiais e outras referências induzem em erro, confundindo anarquistas 
e comunistas. A datação das prisões e dos autos de declarações dos detidos continua, quanto a mim, a ser até 
hoje o problema insanável da controvérsia posteriormente gerada. 
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Fracassadas as tentativas dos «reviralhistas», que se foram esgotando durante os 

anos 301267, e a contestação operária, e embora a partir da segunda metade dessa década o 

PCP já tivesse suplantado o anarco-sindicalismo como força dominante do movimento 

operário silvense e da resistência activa ao regime, não foi senão na primeira metade da 

década seguinte que ascendeu a uma posição de hegemonia incontestada na oposição ao 

“Estado Novo”. Através da criação de uma organização sólida, de um trabalho 

sistematicamente organizado e de um eficaz sector de propaganda, o PCP foi a organização 

que se impôs na liderança contra o regime ditatorial. Tal facto sentiu-se entre 1941-1949, a 

“idade de ouro da unidade antifascista”1268, revitalizada pelo impacto da II Guerra 

Mundial, pelo crescimento dos movimentos de resistência europeia e pelo sucesso da 

reorganização do PCP, que gradualmente se tornara a força dominante na oposição, 

situação que perdurou até à queda da ditadura1269. José Rodrigues Vitoriano foi o 

paradigma exemplar da reorganização operada no PCP na província do Algarve. 

 

Não seria justo não deixar aqui explícito que a minha mais pesada dívida é para 

com José Rodrigues Vitoriano. Das repetidas vezes e das longas horas que com ele passei, 

nasceu uma bela amizade e cresceu em mim uma extraordinária admiração por ele e, mais 

que tudo, pelo seu exemplo. O conjunto das suas muitas qualidades, a pertinácia dos seus 

pontos de vista, o trabalho incansável, a resistência inquebrantável perante a PIDE, a 

extraordinária experiência sindical e a simpatia que gozava junto dos operários e dos 

militantes, fez com que José Vitoriano, um modesto militante de base do núcleo do PCP 

silvense dos anos 40, ascendesse ao topo da hierarquia desse Partido, sendo considerado 

uma figura emblemática na galeria dos seus mais notáveis militantes.  

 

A investigação realizada provou serem falsas as acusações ignóbeis que foram 

feitas ao médico José Ventura Duarte, que constitui o mais marcante exemplo da 

discriminação do regime na região. Essa discriminação, como vimos, característica 

                                                           
1267 Sobre esta temática vide Luís Farinha, O Reviralho. Ob. Cit.. 
1268 Cf. Dawn Linda Raby, A resistência antifascista em Portugal Ob. Cit., p. 14. 
1269 Sobre a hegemonia do PCP na oposição portuguesa, vide João Medina, «Função e natureza do PCP na 
história portuguesa: Salazar e Álvaro Cunhal ou a metáfora dos “dois cães de faiança”», in Clio, Nova Série, 
Volume 12, 2005, Centro de História da Universidade de Lisboa, pp. 9-22. 
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permanente do regime salazarista, neste caso extravasou o nível político, atingiu o nível 

económico, a coação social e a perseguição pessoal, com graves consequências para a sua 

família.  

 

Em Silves, a intervenção feminina contra a ditadura foi naturalmente muito inferior 

à masculina. As mulheres que, durante o período do “Estado Novo”, assumiram a sua 

oposição ao regime ditatorial, fizeram-no em vários cenários e perante situações que 

consideravam de injustiça social. Assim, a defesa dos interesses comuns femininos 

aconteceu nas fábricas, nos campos, nas escolas, nas universidades, no meio intelectual e 

em múltiplas actividades em defesa da Paz e dos Direitos Humanos. Em Silves, como no 

resto do país, houve diversos tipos de oposição feminina. A sua configuração e as 

dinâmicas da sua intervenção e actividades variaram em função de múltiplos factores. O 

principal foi, sem dúvida, a sua origem social. 

No seio das mulheres operárias silvenses, rara era a que não tinha um irmão, um tio, 

um primo, um vizinho ou um conhecido que não estivesse preso. Desde a greve do 18 de 

Janeiro de 1934, muitas mulheres silvenses viram partir os seus homens presos. O 

ambiente era propício à solidariedade e, nos tempos difíceis da II Guerra, as mulheres 

silvenses marcaram presença nas manifestações e protestos contra a fome e pela 

distribuição de pão, junto da Comissão de Abastecimento local, e exigindo ao Presidente 

da Junta de Freguesia leite para as crianças. As autoridades, perante a veemência e 

desespero das mulheres, permitiam-lhes verbalizar “algumas verdades”1270, o que aos 

homens era interdito, e não consta que tenham exercido violência física sobre elas. Os 

guardiães locais do regime ficavam ainda notoriamente mais incomodados quando se 

confrontavam com os pedidos das mães que tinham os filhos presos e os netos a cargo. Era 

certo e sabido que a presença de qualquer governante em Silves tinha como consequência o 

ajuntamento de mulheres, pedindo a libertação dos familiares presos. No seio das mulheres 

assalariadas silvenses, uma única mulher entrou nos bastidores da clandestinidade 

comunista, tornando-se “companheira” de seu marido, Diamantina Alves Vicente. 

                                                           
1270 Entrevista a Joaquim do Nascimento Ventura. 
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A actividade feminina das mulheres letradas fez-se intramuros, em grupos restritos. 

A maioria das mulheres silvenses da oposição secundava as posições políticas de seus pais 

ou maridos. A exposição pública feminina surgia, ocasionalmente, nos encontros 

campestres do MUDJ e nos piqueniques. 

Deste modo, enquanto as operárias fizeram protestos, greves, marchas de fome, 

concentrações contra a falta de géneros ou exigindo aumentos de salários, outras, oriundas 

da burguesia ou da classe média urbana, em círculos sociais e culturais restritos, não 

deixaram de participar doutras formas na luta contra o regime ditatorial. Os dois grupos de 

mulheres, nos seus posicionamentos ideológicos e políticos, confluíram na unidade 

democrática oposicionista, sendo o segundo grupo1271, pela sua literacia e formação, o 

impulsionador dos núcleos dos movimentos da oposição de mulheres em Silves. 

 

Os anos 50 significaram para a oposição “uma longa travessia no deserto”. A 

agitação política e social fez-se sentir principalmente nos momentos eleitorais, embora sem 

a pujança de outrora. O PCP teve grandes dificuldades em manter as ligações com o 

Algarve, nomeadamente com Silves, conseguindo, porém, ter permanentemente uma 

estrutura local organizada. A esperança na mudança do regime que voltara a surgir na 

campanha de Humberto Delgado, conseguindo galvanizar à sua volta as diversas hostes 

oposicionistas, gorou-se rapidamente. Foi depois dessas eleições presidenciais e em 

consequência das mesmas, que a cidade de Silves perdeu para Portimão a liderança dos 

movimentos oposicionistas da década de 60 no Barlavento e no Algarve. 

 

Interessou também a este estudo a identificação dos silvenses que, fora de Silves, se 

destacaram na oposição ao “Estado Novo”. Como vimos, os que se radicaram em Lisboa e 

no Brasil distinguiram-se na oposição no meio artístico, literário e jornalístico, 

nomeadamente Julião Quintinha e Maria Keil. Ambos não tiveram ainda o estudo devido. 

Os que partiram para a Margem Sul do Tejo, pela sua profissão e quantidade, tiveram um 

papel de destaque nesta região. Muitos deles fugiram de Silves por serem procurados pela 

Polícia, outros fizeram-no em busca de melhor vida. Os mais activos elementos, em alguns 

                                                           
1271 Sobre a oposição de elites feminina, vide Vanda Gorjão, Mulheres em tempos sombrios. Ob. Cit.. 
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momentos, assumiram a liderança no controlo e na organização local do PCP na cintura 

industrial a sul do Tejo. A maior parte dos silvenses aí radicados manteve uma permanente 

actividade política ou atitude contra a ditadura, quer integrando o movimento operário e 

grevista, quer na organização anarquista ou no PCP, quer apoiando os fugidos à Polícia e 

os que precisavam de solidariedade. 

 

Muitos foram os silvenses que passaram pelos cárceres do “Estado Novo”. Silves 

deve-lhes a resistência mais tenaz à ditadura. Também foram eles que pagaram o preço 

mais caro pela sua opção política. Pela longevidade das penas e pelos presídios a que 

foram parar, o Forte de S. João Baptista e o Tarrafal, os homens do 18 de Janeiro foram os 

mais sacrificados. Os inéditos e comovedores testemunhos de António Estrela são disso 

exemplo incontestável. 

Os episódios prisionais seleccionados para esta tese são representativos, não só da 

extrema violência prisional e das degradantes condições (físicas, higiénicas, alimentares e 

psicológicas) a que os presos foram sujeitos, mas também da coragem (ou da falta dela), da 

abnegação, da resistência obstinada e da luta prisional levada a cabo pelos presos políticos 

silvenses, espelhada em episódios de natureza vária, alguns trágicos e comoventes, outros 

anedóticos ou caricatos. 

Enquanto António Marreiros foi o silvense que suportou a mais longa e contínua 

pena prisional, a de quase 17 anos no Tarrafal, José Vitoriano cumpriu quase o mesmo 

tempo na totalidade das suas duas prisões, tendo sido o que conheceu o maior número de 

estabelecimentos prisionais, bem como várias gerações de resistentes, tendo-se tornado um 

líder prisional e uma referência na resistência portuguesa à ditadura. 

 

Ao construir a História da oposição ao “Estado Novo” fui edificando, 

paralelamente, a história da outra face da mesma moeda: a história do regime na cidade de 

Silves. Com este objectivo foram identificados os seus protagonistas e apoiantes, as 

instituições oficiais e os seus responsáveis, os núcleos da União Nacional e da Legião 

Portuguesa, os elementos da PIDE e os informadores. O responsável máximo e a face do 

regime ditatorial em Silves foi Salvador Gomes Vilarinho. 
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António Estrela, em nome dos homens do 18 de Janeiro, não o esqueceu. Depois do 

25 de Abril de 1974, Estrela acusou abertamente o antigo Administrador do Concelho e 

Presidente da CM de Silves pelo infortúnio de muitos silvenses e das suas famílias. “Será 

[possível] que o povo de Silves tenha esquecido (…) as arbitrariedades cometidas pelo Sr. 

Vilarinho? (…) as vítimas de repressão do Sr. Vilarinho não têm direito a uma satisfação? 

Não têm direito a que seja impugnado Salvador Gomes Vilarinho pelo abuso de 

autoridade? Não têm direito de exigir junto das autoridades competentes um castigo em 

conformidade com os seus abusos (…)?” 1272 

No desafio que este trabalho constituiu, perfilhei a ideia de António Ventura de que 

“um historiador não deve ser um juiz que olha para a história e para os seus protagonistas, 

condenando-os ou colocando-os nos altares”1273. Por essa razão deontológica, ao contar a 

história dos opositores silvenses, tentei compreender os porquês de toda a conjuntura. Foi 

um trabalho árduo e moroso reunir um conjunto de documentos destinados a contar o 

contributo da cidade, do seu concelho e dos seus homens na luta contra o Salazarismo. O 

objectivo nunca foi julgar aqueles que detiveram o poder durante quase meio século, mas 

sim o regime que eles institucionalizaram, uma ditadura.  

 

Neste trabalho, propus-me recuperar o passado, não como uma série de factos 

cronológicos, mas como «um mundo possível»1274, fazendo uma recriação plausível dos 

homens da época, dos seus sonhos, das suas ambições, dos seus motivos e das suas 

contradições, na tentativa de compreender as suas acções, em suma, a sua História, 

consciente de que os acontecimentos são desencadeados essencialmente, mas não 

exclusivamente, pela acção humana, individual ou colectiva. Assim, ao construir as 

biografias dos opositores silvenses, admiti um alargamento da função biográfica ao 

contexto, procurando o esclarecimento recíproco do indivíduo e do seu tempo, articulando 

o seu destino particular aos estímulos e constrangimentos impostos pela época e pelas 

circunstâncias, que foram nesta investigação fortemente valorizadas como factores 

                                                           
1272 AP de Edmundo Estrela, Intervenção de António Estrela, [documento policopiado] no comício de 27 de 
Julho de 1974 em Silves. 
1273 Cf. António Ventura, «As greves de 1943: breve enquadramento sócio-económico» in Ob. Cit., p. 32. 
1274 Cf. Isaiah Berlin, Against the Current, Clarendon Press, Oxford, 1989, p. 117. 
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imprescindíveis para a caracterização de uma atmosfera decisiva nos destinos singulares 

dos silvenses. 

Esta investigação não pretendeu recriar o passado à nossa imagem, mas percebê-lo 

nas suas diferentes implicações a partir de factos concretos. Assumi este estudo, que 

extravasa as biografias apresentadas, como uma oportunidade para responder aos desafios 

da procura da nossa identidade histórica num encontro de factores múltiplos e, tantas 

vezes, contraditórios, que permitisse compreender a complexidade dos acontecimentos, 

apesar de estar consciente que na História, assim como na vida, “o conhecimento é sempre 

falível, a verdade é sempre apaixonada e provisória” 1275.  

Nas biografias dos silvenses cruzaram-se as ideologias políticas e destinos 

particularmente atribulados. Nas suas personalidades e nas suas vidas, jogou-se, para além 

das suas opções políticas, “a sorte e o azar, o acaso e a necessidade, o plano e o improviso, 

o acto reflectido e o impulso instintivo, a ditadura dos factos e o triunfo da acção, o 

determinismo da matéria e a liberdade da escolha” 1276.  

Através desta investigação, tentei sentir de perto as ideias, as vivências e as 

emoções que animaram os oposicionistas silvenses e os seus contemporâneos no período 

estudado, pretendendo contribuir para que a História desta cidade ganhasse contornos mais 

humanos, mais intensos e mais reais. Propus-me fugir a uma reconstrução asséptica da 

memória de onde a sorte dos destinos humanos, as vicissitudes da vida tivessem 

desaparecido, dando voz, pela primeira vez, ao silêncio de muitos dos seus intervenientes. 

“A memória constituiu um marco importante na luta pelo poder conduzida pelas forças 

sociais. Apoderar-se da memória e do esquecimento é uma das preocupações máximas das 

classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades 

históricas”1277.  

Tanto quanto sei, este estudo é o primeiro que aborda globalmente esta temática da 

História Contemporânea do Algarve e, até agora, o único no qual se tenta esclarecer a 

evolução dos movimentos da oposição/resistência, assim como o papel dos opositores e 

                                                           
1275 Cf. Boaventura Sousa Santos, Introdução a uma Ciência Pós-Moderna, Edições Afrontamento, Porto, p. 
81. 
1276 Cf. Maria de Fátima Bonifácio, Apologia da História Política, Estudos sobre o Século XIX, Quetzal 
Editores, Lisboa, 1999, p. 114. 
1277 Cf. Jacques Le Goff, El orden de la memoria, Paidos, Barcelona, 1991, p. 134 (minha tradução). 
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das suas organizações no desenvolvimento e História da cidade de Silves e, 

consequentemente, da região. Também a isso se poderá ficar a dever as deficiências e 

insuficiências que possa conter. Ciente de que muito ficou por dizer e fazer, sou a única 

responsável do que aqui foi apresentado. 

 

 

 

 

 


