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O Sindicalismo português, na transição da Ditadura Militar para a plena institucionalização do Estado Novo, 

caracteriza-se por duas vertentes essenciais: a busca pela reorganização do tecido sindical, destruído por medidas 

governamentais de repressão e pela ilegalização das principais organizações sindicais, e por uma ampla discussão em 

torno de opções de carácter ideológico, orientadores da acção sindical. Esta transição provocará a ruptura nas 

organizações sindicais, colocando à margem da lei as suas principais estruturas, com recurso a métodos coercivos e 

punitivos, implacavelmente aplicados pela PVDE, sobre estas organizações e os seus principais dirigentes. A legislação 

laboral de 1933 rompe com o sindicalismo livre impondo sindicatos únicos de feição nacionalista, colaboracionistas, 

servis em relação aos interesses económicos nacionais e sustentados por uma negação dos princípios do 

internacionalismo, da pluralidade, da solidariedade e da liberdade de acção sindical que tinham caracterizado o 

sindicalismo português. O Estado Novo destrói, com recurso a acções de extrema violência, a liberdade sindical e o que 

restava de sindicalismo livre de cariz operário, diabolizando estas organizações, bem como os dirigentes e as ideologias 

que os sustentavam. Esta ruptura na evolução do movimento sindical português leva-nos ao lado negro da luta sindical, 

a clandestinidade. O PCP clandestino organiza a luta impondo aos seus dirigentes e militantes um código de silêncio 

conspirativo. A luta sindical coloca em risco, militantes e dirigentes sindicais comunistas pelas consequências que advêm 

da luta. A prisão, os interrogatórios, a perda de direitos, a deportação e quantas vezes a morte em vida são o preço a 

pagar pela luta sindical. A clandestinidade marca a existência destes dirigentes. A aparente abertura do regime após a II 

Grande Guerra e a convocação de eleições permitiu a formação de organizações de oposição como o MUD e o MUDJ. No 

entanto a realidade demonstrou a burla com que Salazar pretendia mascarar o regime. As condições impostas a 

dirigentes e militantes comunistas são de tal forma rigorosas que muitos abandonam o país para só regressarem após a 

revolução de 25 de Abril de 1974.     

La transition de la dictature militaire vers la pleine institutionnalisation de l’Etat nouveau, se caractérise, dans le 

syndicalisme portugais, par deux tenants essentiels : la recherche d’une réorganisation du tissu syndical, détruit par les 

mesures gouvernementales de répression et d’interdiction des principales organisations syndicales, et une large 

discussion autour des options à caractère idéologique orientant l’action syndicale. Cette transition va provoquer la 

rupture dans les organisations syndicales, mettant hors de la loi leurs principales structures, en ayant recours à des 

méthodes coercitives et punitives, implacablement appliquées par la PVDE, à l’encontre de ces organisations et de leurs 

dirigeants. La législation du travail de 1933 rompt avec le syndicalisme libre en imposant des syndicats uniques, de 

faction nationaliste, collaborationnistes, serviles par rapport aux intérêts économiques nationaux et soutenus par la 

négation des principes de l’internationalisme, de pluralité, de solidarité et de liberté de l’action syndical, qui 

caractérisent le syndicalisme portugais. L’Etat nouveau détruit, avec recours à des actions d’une extrême violence, la 

liberté syndicale et ce qui restait de syndicalisme libre de connotation ouvrière, diabolisant ses organisations, comme 

ses dirigeants et les idéologies qui les supportaient. Cette rupture dans l’évolution du mouvement syndical nous 

emmène au côté noir de la lutte syndicale, la clandestinité. Le PCP clandestin organise la lutte en imposant à ses 

dirigeants et à ses adhérents un code de silence conspirateur. La lutte syndicale met en risque, militants et dirigeants 

communistes, par les conséquences advenant de la lutte. La prison, les interrogatoires, la perte de droits, la déportation 

et combien de fois la mort en vie, sont les prix à payer  pour la lutte syndicale. La clandestinité marque l’existence de ces 

dirigeants. L’apparente ouverture du régime après la deuxième Grande Guerre et la convocation d’élections a permis la 

formation d’organisations d’opposition comme le MUD et le MUDJ. Cependant la réalité a révélé la tromperie avec 

laquelle Salazar voulait masquer le régime. Les conditions imposées aux dirigeants et militants communistes sont si 

rigoureuses, que nombreux sont ceux qui abandonnent le pays, pour ne revenir qu’après la révolution du 25 avril 1974. 

 

Sindicalismo Livre – Syndicalisme libre; Estado Novo – Etat Nouveau; Internacional Sindical Vermelha – International 

Syndicale Rouge ; Ruptura – Rupture; Censura – Censure.  
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INTRODUÇÃO 

A tese de doutoramento agora apresentada necessita de uma primeira clarificação 

em relação ao aspecto temporal. Propusemo-nos, inicialmente, estudar sobre o 

sindicalismo português após 1933 até 1974. No entanto, consideramos oportuno, dada a 

riqueza do acervo do arquivo da PVDE e da PIDE, bem como da documentação do Fundo 

de Moscovo, ICS, estudar os primeiros anos do Partido Comunista Português, para o 

aprofundamento e até para completar alguns hiatos que se têm mantido ao longo da sua 

história. Nesse sentido, o enfoque vai para os principais dirigentes ou aqueles que em 

épocas determinadas contribuíram para o desenvolvimento da organização comunista 

legal e clandestina. É evidente que o PCP teve outros dirigentes fundamentais para o 

desenvolvimento desse estudo e os historiadores têm nos arquivos documentos 

importantes ainda por trabalhar. Neste mesmo sentido aprofundámos essencialmente o 

PCP até ao Marcelismo e não avançámos para além desta data, o que não seria possível, 

não só por questões de tempo mas para mantermos o mesmo grau de aprofundamento 

que dedicámos aos primeiros tempos da história do PCP. 

Para o aprofundamento do estudo das relações entre Bento Gonçalves e a IC e a 

acção de José de Sousa, assim como a luta contra a legislação laboral de 33 e a formação 

dos sindicatos nacionais, remetemos para a nossa tese de mestrado com o título de O 

Movimento Sindical português na transição do sindicalismo livre para a formação dos 

Sindicatos Nacionais. Nesse sentido, também não abordaremos a questão do 18 de 

Janeiro de 1934, uma greve geral revolucionária de carácter insurreccional, por 

considerarmos que ela já foi sobejamente aprofundada por outros historiadores, 

nomeadamente por Fátima Patriarca e foi objecto de análise também na nossa tese atrás 

referida. 

A Augusto Machado, António Bento Gonçalves, José de Sousa, Álvaro Cunhal, 

Joaquim Gomes, Maria da Piedade, Fernando Piteira Santos e, a Francisco Salgado Zenha 
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reservámos um espaço substancial devido ao seu legado na imprensa operária e à riqueza 

do espólio acessível destes dirigentes, constante do arquivo PVDE/PIDE.  

Importa salientar que não analisaremos a questão do Estado, do político, do 

institucional, mas do sindicalismo, que permitia uma existência mais ou menos livre das 

associações de classe, até a publicação da legislação de 33 provocar uma ruptura, 

impondo, de cima para baixo, um novo funcionamento às estruturas sindicais. Não 

acompanharemos a longa marcha de ascensão de Salazar até ao topo do poder, 

quebrando as «resistências» do movimento operário. Salazar redefiniu com o Estatuto do 

Trabalho Nacional as relações do Estado com o mundo do trabalho, eliminando o que 

restava de sindicalismo livre em Portugal. 

Vamos aprofundar a formação da Federação Nacional dos Trabalhadores dos 

Transportes e Comunicações, afecta à CIS e, embrionariamente ligada ao PCP, bem como 

o papel desempenhado pelo seu líder, José de Sousa, embora englobando organismos de 

base de várias «sensibilidades». Estudaremos igualmente os partidários da Internacional 

Sindical Vermelha para uma melhor compreensão da evolução interna do PCP e a sua 

passagem à clandestinidade. Com este estudo, procuramos analisar a dinâmica funcional 

que ainda encontramos no sindicalismo português nas vésperas da ilegalização dos 

sindicatos livres. Foi surpreendente constatar esta vitalidade quando todos afirmavam 

estar já os sindicatos moribundos.  

A instituição dos órgãos de base corporativa surge com a publicação da legislação 

de 1933. O Decreto-lei 22 992 de 29 de Agosto de 33 cria a Polícia de Vigilância e Defesa 

do Estado (PVDE), fundindo a Polícia de Defesa Política e Social e a Polícia Internacional, 

directamente subordinada ao Ministério do Interior. A 23 de Setembro, são publicados os 

diplomas legais corporativos referentes ao Estatuto do Trabalho Nacional (DL 23 048), aos 

Grémios Patronais (DL 23 049), aos Sindicatos Nacionais (DL 23 050), às Casas do Povo (DL 

23 051), às Casas Económicas (DL 23 052) e ao Instituto Nacional do Trabalho e 

Previdência (DL 23 053). A legislação que importa analisar no âmbito deste estudo 
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restringe-se à que cria os Sindicatos Nacionais (DL 23 050), o Estatuto do Trabalho 

Nacional (DL 23 048) e o Instituto Nacional do Trabalho e Previdência (DL 23 053) e ao 

efeito provocado pela sua publicação nas organizações operárias. Vamos estudar apenas a 

resposta dada pela CGT, CIS e organizações partidárias da ISV à legislação de 33, referindo 

pontualmente os socialistas. Também não aprofundaremos esta temática por 

consideramos que foi já objecto de estudo da nossa tese de mestrado. 

Salazar tentou apagar o passado colectivo dos trabalhadores, construindo um novo 

modelo de sindicatos: os sindicatos nacionais. A legislação laboral salazarista de 1933 cria 

uma arquitectura sindical de carácter nacionalista, eliminando o sindicalismo livre de 

forma pensada e aplicada, com recurso à opressão e à repressão. Como resposta surgem 

as organizações sindicais que defendiam como linha de acção o sindicalismo livre e se 

preparam para a resistência, inicialmente formando sindicatos ilegais e, posteriormente, 

construindo uma vastíssima teia de células onde militam sindicalistas que actuam na 

clandestinidade e utilizam métodos e códigos de silêncio conspirativo. São os principais 

dirigentes da CIS e da organização comunista ligada aos sindicatos que irão tentar formar 

essa organização sindical clandestina. Mas esta terá os dias contados, não só pelas 

condições internas nacionais, polícia política, censura, ilegalização dos sindicatos e das 

associações de classe, regimes punitivos especiais, prisões e deportações em massa, mas 

porque as linhas de orientação que vêem de Moscovo para a organização comunista 

contrariam essas determinações, alertando para a importância da infiltração dos 

comunistas nos sindicatos nacionais.  

Álvaro Cunhal protagonizará essa nova linha de acção conceptualizando a acção e 

a luta no interior dos sindicatos nacionais, recorrendo a métodos que vão desde a 

manifestação, às marchas da fome e também a paralisações e greves. Do conjunto de 

greves lideradas pelo PCP nos anos quarenta analisaremos apenas «A Luta dos Sapateiros 

em S. João da Madeira» e «As greves da Fome – 8 e 9 de Maio de 1944» por consideramos 

poderem servir de paradigma à forma de acção da organização do partido e mostrar a 

forma como a polícia actuava sobre os grevistas e os seus dirigentes.  



 

9 

 

O PCP teve, ao longo de um período vastíssimo de tempo, uma rede de casas 

clandestinas onde estavam instalados não só «funcionários» mas também tipografias 

clandestinas. Ali eram produzidos os materiais de agitação e propaganda e as edições dos 

jornais Avante!,  Militante além doutras publicações clandestinas. Desta vasta rede de 

casas clandestinas, analisaremos por amostragem apenas algumas das que o PCP manteve 

nos anos quarenta e cinquenta. Os processos PVDE e PIDE, resultantes do assalto às casas 

clandestinas do PCP nos anos quarenta e cinquenta, constituem um acervo documental 

importante para o estudo da história do PCP e da sua organização clandestina mas 

também da violência que encerra essa militância, onde uma geração perdeu os melhores 

anos da sua vida encarcerada em prisões e sem as menores condições de existência, e 

privada de um bem precioso, a sua liberdade. A violência física e psicológica exercida 

sobre os presos políticos não será objecto deste estudo mas é uma sombra sempre 

presente nos depoimentos arrancados sob coação e violências física e psicológica a que 

foram sujeitos estes militantes para delatarem amigos, companheiros, camaradas e 

familiares. Hoje em dia, quase nos parece absurdo e impossível que alguém tenha perdido 

a sua liberdade durante anos a fio por vender um órgão de imprensa onde se exprime 

uma opinião. Mas essa verdade deve permanecer para sempre e nenhum de nós deve 

calar aquilo que todos fomos capazes de consentir pelo nosso silêncio cúmplice e que um 

regime praticou sobre toda uma geração.  

Poucas são as palavras para definir aquilo que podemos encontrar no espólio da 

Torre do Tombo. O arquivo de Salazar e da PVDE e PIDE constitui um mar de informação 

que levaria anos a esmiuçar. Foi exactamente a noção dessa grandeza que me impediu de 

continuar além do marcelismo, porque muito ficou por pesquisar.  

Muitos afirmam que construir a História do PCP na clandestinidade com base 

nestes processos da polícia política pode ser um mau exercício porque estes depoimentos, 

os interrogatórios, foram conseguidos utilizando métodos onde a vida dos seres humanos 

de nada valia. Os métodos utilizados pela polícia que serviu Salazar e o seu regime foram 

de tal forma violentos que deixaram marcas profundas na vida pessoal e privada de 
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muitos dos nossos concidadãos. Perante as dúvidas que assaltam o historiador, podemos 

perguntar se o melhor é escrever ou compactuar com o silêncio, apagando a memória 

daqueles que lutaram em defesa do ideal comunista. Ouçamos as suas vozes e 

relembremos as suas palavras, não as lendo como delações mas como contributos para a 

memória colectiva do todo nacional. Evoquemos a sua acção em defesa do ideal comum, 

do colectivo e construiremos assim a memória do povo continuamente amordaçado que 

se levanta contra o silêncio imposto pelo regime Salazarista. 

Álvaro Cunhal, líder histórico do PCP teve um papel importante para a história do 

seu partido mas também para a história do movimento sindical português. Como referiu 

José Casanova, “É tempo de começar a falar de Álvaro Cunhal”1 evoquemos a sua obra e 

demos a palavra aos protagonistas. Evoquemos Cunhal, partindo do legado escrito que 

nos deixou. Já muitos escreveram sobre ele mas ainda há muito por dizer. A História 

precisa dessa distanciação e, portanto, se já muito foi escrito vamos considerar que essas 

foram as abordagens possíveis. Daí considerarmos apenas válido o que sobre o tema em 

questão ele nos deixou escrito, sem esgotarmos o tema. Vamos considerar como legítimo 

o esforço daqueles que sobre ele já se pronunciaram e, portanto, não aprofundaremos o 

tema. 

O sindicalismo actual é livre, ainda que importe saber qual o seu percurso durante 

o século XX para se enraizar, de forma consciente, entre os trabalhadores portugueses. 

Hoje, poderemos afirmar que ele resulta de uma luta travada com os diferentes regimes 

em Portugal. O sindicalismo português, inserido num contexto de história longa, viveu 

momentos cruciais que importa estudar, em períodos históricos fundamentais para a sua 

compreensão. Os finais da década de vinte e os primeiros anos de trinta, foram um 

exemplo desse período percorrido pelo movimento sindical português já que constituíram 

um processo de ruptura na evolução iniciada em finais de século XIX. Ruptura ou 

continuidade pouco importa neste momento, pois o estudo problematiza apenas aquele 

                                                           
1
 José Casanova, “É tempo de começar a falar de Álvaro Cunhal”, in Evocação da obra de Álvaro Cunhal, 

edições avante!, p.10. 
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«segundo», que pode ser uma década, mas de crucial importância para o estudo da 

continuidade. Extinguindo o sindicalismo livre, o regime pretendeu desligá-lo do seu 

contexto internacional, dando-lhe uma matriz nacionalista tão em voga na época. Embora 

o processo envolva vários protagonistas, aqui daremos importância ao operariado, aos 

trabalhadores, à sua imprensa e às suas ideias. Separando-os ou considerando-os num 

compartimento estanque, esperamos não os ter isolado, mas avaliado a sua importância, 

partindo da base, essência do próprio sindicalismo, como sustentáculo ou não dos 

regimes, sem nos preocuparmos em demasia com o Estado.  

Muitas das preocupações dos trabalhadores portugueses dos anos trinta e 

quarenta estão hoje na ordem do dia. Presentemente, o sindicalismo é livre e atingiu um 

estatuto próprio, e até uma credibilidade longe da que tinha nesses anos. Agora, os 

trabalhadores podem organizar-se livremente e escolher a organização sindical que 

melhor resolva, na sua óptica, os seus interesses, embora continuem a persistir áreas de 

conflito. 

As relações que se estabelecem entre o capital e o trabalho continuam revestidas 

de antagonismos insolúveis, tal como as relações entre patrões e trabalhadores. Parar por 

uns segundos e ler os cartazes e outros instrumentos de propaganda, assim como as 

palavras de ordem de uma manifestação de trabalhadores, é como assistir ao filme desses 

antagonismos, a essa bipolarização ou radicalização de propostas. O tema não se esgotou 

e os trabalhadores continuam a travar nas fábricas, nas empresas, nas escolas, nas ruas e 

nos locais de trabalho, uma luta desigual pela concretização dos seus anseios.  

Este estudo inspirou-se em fontes primárias, através de uma pesquisa sistemática 

dos Arquivos Nacionais, (Arquivo Histórico – Social, Arquivo Oliveira Salazar (A.O.S.), 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo (A.N.T.T.), Arquivo da PIDE/DGS no Arquivo Nacional 

da Torre do Tombo, Arquivo de História Social do Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa – Fundo de Moscovo – Núcleo Prófintern, Biblioteca Nacional de 

Lisboa, Biblioteca Museu República e Resistência, Hemeroteca Municipal de Lisboa), bem 
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como privados (Centro de Documentação da CGTP – Intersindical Nacional, Gabinete de 

Estudos Sociais do PCP, Arquivo Pessoal de António Pires Ventura), à imprensa oficial, 

oficiosa, operária (O proletário, Vanguarda Operária, Eléctrico, Ferroviário, Alimentação, O 

Reduto), legal e clandestina (avante!, O Proletário, O Trabalho Sindical, Avante!) publicada 

no período referido, legislação sobre questões laborais e sociais, entrevistas pessoais e 

espólio do Professor Doutor Oliveira Marques e fontes secundárias.  

A metodologia adoptada foi a da pesquisa bibliográfica relativamente ao tema em 

geral, fontes do discurso teórico, publicações, imprensa operária, leitura crítica de obras 

publicadas sobre o período em estudo, problematização de problemas históricos e 

doutrinários do sindicalismo livre e dos sindicatos nacionais, estudos com carácter de 

investigação directa das estruturas políticas, económicas, do regime e da oposição. A 

bibliografia consultada estendeu-se, para além da legislação fundamental, às obras dos 

políticos responsáveis durante a governação, assim como dos principais intervenientes no 

movimento sindical e operário livre, de obras que são consideradas contributos teóricos e 

estudo descritivo fruto de uma pesquisa bibliográfica orientada reveladora do contributo 

de uma pesquisa individual de «descoberta». Após uma leitura atenta do jornal O 

proletário, que se publicava no Porto, de orientação comunista, confrontámo-nos com 

divergências dentro do movimento sindical que se reflectiam no teor dos artigos 

publicados. Acompanhando esse confronto ideológico surgem-nos novas pistas de 

pesquisa que relacionamos com a evolução da conjuntura política, articulando-a com a 

imprensa operária e com a imprensa oficial e oficiosa. Surge-nos então a hipótese de 

investigar a documentação do Fundo de Moscovo, Núcleo Prófintern, onde encontrámos 

uma vastíssima documentação sobre o período da Ditadura Militar até à plena 

institucionalização do Estado Novo. A documentação sobre Augusto Machado e José de 

Sousa levou-nos para o lado clandestino do movimento sindical português e a uma 

percepção mais aguda da passagem do PCP à clandestinidade. A documentação existente 

nos arquivos da PVDE/PIDE ofereceram-nos novas pistas importantes para esta 

investigação que, tal como fomos escrevendo, ainda está por concluir. 
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1. AUGUSTO MACHADO 

1. 1. AUGUSTO MACHADO. O COMITÉ DOS PARTIDÁRIOS DA ISV E A QUESTÃO DA 

UNIDADE SINDICAL 

A Comissão Central do PCP, eleita no II Congresso em Maio de 1926, é composta 

por Augusto Machado, José de Sousa, Silvino Ferreira, Manuel Pilar e Júlio Dinis.  

O Comité dos Partidários da ISV (Internacional Sindical Vermelha) esteve presente, 

em 1926, no Congresso Extraordinário dos Sindicatos de Lisboa, convocado pela CST 

(Câmara Sindical de Trabalho - antiga União de Sindicatos), cujas teses incluíam a 

discussão da crise, dos salários e a questão da unidade sindical2. A discussão das teses foi 

relativamente tranquila e incidiu, fundamentalmente, sobre a questão da unidade 

sindical. Os sindicatos não confederados foram convidados a fazerem-se representar, mas 

apenas com voto consultivo. As posições dos Partidários da ISV são votadas por maioria, 

mas não conseguem impô-las, porque como sindicatos não filiados na CGT, portanto não 

confederados, tinham direito apenas a voto consultivo. A recusa de voto deliberativo aos 

partidários da ISV, associada às votações maioritárias dos sindicatos que apoiavam as 

posições desta maioria silenciada, resultou na formação do Comité Pró-Unidade (CPU)3.  

Referindo-se a este Congresso Extraordinário, Augusto Machado considerava que a 

acção dos comunistas desmoralizara os anarco-sindicalistas, cujos efectivos tinham 

descido para 12 000, facto que explicaria o convite da CGT para se discutir a unidade 

                                                           
2
 Carta de Augusto Machado enviada de Lisboa a 14 de Novembro de 1926, dirigida ao Secretariado 

Internacional da CGTU, Paris, F.534, op.7, d.432, p.132, ICS, Doc.312, maço231, caixa 9. 
3
 Relatório sobre Portugal enviado ao Bureau Executivo da ISV a 15 de Novembro de 1927 por Silvino 

Ferreira e João Pedro Santos (Transcrição da versão russa e tradução para português), F.534, op.7, d.432, 
p.153, ICS, Doc.319, maço238, caixa 9. Este relatório servia para exporem as principais dificuldades da 
actividade como a falta de militantes ideologicamente preparados nos princípios do marxismo-leninismo 
pois a sua maioria vinha da “escola anarquista”. Dificuldades de formação dos quadros do partido 
numericamente também reduzido. Acrescia a falta de documentação de carácter ideológico aliado à falta de 
recursos materiais. Solicitavam um subsídio para suprirem todas estas carências. Artigo de Silvino Ferreira 
no jornal O Arsenalista, Lisboa, 30 Dezembro de 1931, p.11. 
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sindical. A razão de uma certa tolerância, por parte da CGT, devia-se à necessidade que a 

Central tinha das verbas dos sindicatos que a haviam abandonado. A Federação dos 

Empregados do Comércio foi a primeira a abandonar a CGT, seguida da Federação 

Marítima, e dos Sindicatos dos Arsenais do Exército e da Marinha que, por serem 

partidários da ISV, entram em ruptura com a orientação anarquista da Central. Houve 

igualmente uma luta interna intensa, na AC dos Caixeiros, com agitação, feridos, cadeiras 

e mesas partidas, tudo obra do confronto entre anarquistas e partidários do ISV4. Os mais 

poderosos núcleos comunistas situavam-se justamente no seio dos ferroviários, caixeiros 

e arsenalistas.  

Segundo Augusto Machado, os partidários da ISV tinham ganho terreno e 

conquistado a simpatia das massas, mas deviam pôr em prática um programa concreto. 

Os anarquistas queriam fazer essa unidade «à sua maneira», o que implicava a entrada 

dos sindicatos comunistas, desde que respeitassem os “princípios” anarquistas, o que 

contrariava as determinações da ISV e as ideias do próprio Augusto Machado, implicado 

na formação de militantes no espírito do marxismo-leninismo. Muitos delegados 

assumiram uma posição mais tolerante, um grande progresso, embora insuficiente, 

terminando o Congresso sem um acordo ou solução aceitável sobre a questão da unidade 

sindical.  

Os sindicatos simpatizantes da ISV e neutros, não confederados, apresentaram 

uma declaração colectiva sobre unidade sindical, a qual não iria ser aprovada5. Augusto 

Machado confirma que, no Congresso, a «tendência cisionista» se organizara em 

tendência, englobando os sindicatos que até aqui tinham seguido as directivas dos 

                                                           
4
 Carta de Augusto Machado enviada de Algés a 31 de Março de 1927, dirigida ao Secretariado da CGTU, 

Paris, F.534, op.7, d.432, p.144, ICS, Doc.316, maço235, caixa 9. 
5
 Carta de Augusto Machado enviada de Lisboa a 14 de Novembro de 1926, dirigida ao Secretariado 

Internacional da CGTU, Paris, F.534, op.7, d.432, p.132, ICS, Doc.312, maço231, caixa 9. Nesta mesma carta a 
morada para o envio de brochuras: A Internacional, Campo de Santa Clara, 87, 1º, Lisboa e Sá Viana, Bairro 
Clemente Vicente, 15, 4º, Dafundo, Portugal.  
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anarquistas6, enquanto os sindicatos não confederados se orientavam cada vez mais para 

a constituição de uma nova central, assim como para a publicação de um novo jornal 

diário.  

Na opinião de Augusto Machado, depois do Congresso Extraordinário da CST de 

Lisboa, a situação na CGT piorara. Dos 3 pontos da resolução proposta ao Congresso, o 

primeiro interessava sobremaneira a Augusto Machado, pois focava a questão das 

Internacionais existentes: Federação Sindical Internacional, Internacional Sindical 

Vermelha e Associação Internacional dos Trabalhadores, representando as três tendências 

do movimento operário internacional. Augusto Machado era contrário à resolução que 

remetia para a neutralidade em relação às Internacionais e para um combate sistemático 

à sua fusão, que os conduziria à unidade sindical, enquanto a CGT, mantendo a sua adesão 

à AIT, «suicidava-se lentamente»7. Contrariando as decisões do V executivo alargado da 

ISV, este dirigente considerava que a neutralidade face às Internacionais seria o fim dos 

sindicatos apoiantes da ISV8 embora a sua posição fosse combatida, quer no comité dos 

partidários da ISV, quer no PCP. Ele fora o primeiro a defender e a propor a saída dos 

sindicatos comunistas da CGT, devido ao que considerava ser a «intolerância dos anarco-

sindicalistas» e a «repugnância que os delegados comunistas tinham pelo anarco-

sindicalismo». Segundo Augusto Machado, lutar dentro da CGT, organização anarquista, 

era um «perigo para os comunistas», pois não podiam defender os seus pontos de vista e 

                                                           
6
 Carta de Augusto Machado enviada de Lisboa a 10 de Dezembro de 1926, dirigida ao Secretariado 

Internacional da CGTU, Paris, F.534, op.7, d.432, p.135, ICS, Doc.313, maço232, caixa 9. 
7
 Carta de Augusto Machado enviada de Lisboa a 25 de Dezembro de 1926, dirigida ao Secretariado 

Internacional da CGTU, Paris, em nome do Comité Executivo dos Partidários da ISV de Portugal, (cópia em 
francês), F.534, op.7, d.432, p.135, ICS, Doc.314, maço233, caixa 9. 
8
 A neutralidade perante as Internacionais e a fusão que os levaria à unidade era combatida energicamente 

por Augusto Machado nas reuniões do comité. Ele combatia a neutralidade porque conduziria à liquidação 

da actividade da ISV nos sindicatos. Era combatido por muitos dos seus camaradas dentro do comité do PCP. 

Kaporztaz do comité central do PC português, que foi delegado na Rússia da secção portuguesa do Socorro 

Vermelho, informara Augusto Machado que no V executivo alargado da ISV propuseram-se a aceitar a 

unidade nestas condições. Augusto Machado considerava que uma tal resolução seria falsa para Portugal e 

mantinha o seu ponto de vista. V. Cópia da carta enviada a Herclet, secretário internacional da CGTU, Paris, 

enviada por Augusto Machado de Lisboa a 25 de Dezembro de 1926, F. 534, op.7, d.432, p.135, ICS, Doc.314, 

maço233, caixa 9. 
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apenas pagavam as cotizações, aceitando as directrizes impostas por aquela central. Para 

concluir considerava assim uma «grave falta» fazer a unidade à custa da neutralidade em 

relação às Internacionais. 

O processo da unidade sindical é interrompido pelos acontecimentos de Fevereiro 

de 1927, com as consequências nefastas por todos conhecidas. A revolução de Fevereiro 

de 1927, apesar do apoio que lhe deu todas as organizações de trabalhadores 

portuguesas, redundou num fracasso. Os ferroviários das linhas do Sul e Sueste juntaram-

se à revolta, desencadeando uma greve geral, redimindo-se assim da sua posição inicial de 

apoio à Ditadura Militar. A repressão que se seguiu, o encerramento de sindicatos e a 

dissolução de toda a imprensa operária originaram uma grande instabilidade social. 

Segundo Pacheco Pereira, na Revolução de Fevereiro de 1927, participaram pontualmente 

os comunistas de Lisboa; no norte, a participação foi organizada, resultando no 

desmantelamento da organização nortenha, no encerramento da sede no Porto e na 

prisão ou fuga dos seus dirigentes. Em Lisboa, a participação resumiu-se a «militantes 

isolados, como José de Sousa»9.  

Em Lisboa, é decretado o estado de sítio e o jornal A Batalha é assaltado, 

suspensos e presos os seus redactores e tipógrafos, 33 pessoas no total. O movimento é 

denunciado como bolchevista para atemorizar essencialmente as classes médias. O 

governo suspende todos os jornais, principalmente aqueles que façam referências aos 

marinheiros. Na madrugada de 2 de Novembro de 1927, por ordem do Governo, é 

assaltada e encerrada a sede da CGT (instalação de A Batalha, CST, Construção Civil), na 

Calçada do Combro, por uma brigada da polícia. A CGT foi assim de novo dissolvida… 

«legalmente». Em substituição de A Batalha, a CGT publicava um Boletim Informativo 

mas, segundo Manuel Joaquim de Sousa, a vitalidade da CGT ressentia-se dessa condição 

de clandestinidade, o mesmo sucedendo à Câmara Sindical do Trabalho (CST) de Lisboa10.  

                                                           
9
 Cf., José Pacheco Pereira, “Acta da Conferência do PCP de Abril de 1929”, (Introdução e Notas), Estudos 

sobre o Comunismo, n.º 2, p.22. 
10

 Sousa, Manuel Joaquim de, Últimos tempos de acção sindical livre e do anarquismo militante, p.55. 
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Devido à inexistência de imprensa operária, o Comité dos Partidários da ISV propõe 

a publicação de um órgão de imprensa que reflicta as ideias do comité de unidade 

sindical. O projecto é aprovado pelos sindicatos filiados e o Comité Executivo dos 

Partidários da ISV oferece 5 000 francos, subsídio que, somado à cota dos sindicatos da 

tendência, daria a hegemonia na orientação do jornal. O periódico não podia defender 

abertamente as orientações políticas e a acção da ISV, já que este englobava sindicatos 

que efectivamente ainda não faziam parte deste comité11.  

Um ofício de 22 de Abril de 1927 do Comité Pró-Unidade (CPU), dirigido à 

Comissão Administrativa da CST de Lisboa, resume as conclusões da reunião do Conselho 

de Sindicatos que constituíam o comité12. Nesse documento, são sintetizadas as posições 

do comité relativamente à questão da unidade sindical a nível nacional, questão que 

deveria encontrar solução num congresso extraordinário. A conjuntura remetia para um 

estudo mais consciencioso sobre o modo de agir, devido ao agravamento da situação 

política, na sequência dos acontecimentos revolucionários, à dissolução pelo governo da 

CGT e ao agravamento da crise laboral.  

Os sindicatos filiados no CPU propõem à CST a nomeação de uma comissão mista, 

composta por três representantes da CST, três do CPU e um escolhido de comum acordo 

entre os primeiros seis membros, a qual se denominaria Comissão Executiva dos 

Sindicatos Operários de Lisboa. As despesas desta comissão seriam custeadas, em partes 

iguais, pelo CPU e pela CST. Esta Comissão Executiva teria por função convocar um 

Congresso Extraordinário de Sindicatos Operários, cuja ordem de trabalhos contemplaria 

os seguintes assuntos: crise do trabalho, unidade sindical a nível local, posição face à CGT 

e campanha pela unidade nacional e internacional. A CA asseguraria, até à realização do 

congresso da unidade, a acção dos sindicatos que compunham a CST e a CPU e elaboraria 

                                                           
11

 Relatório sobre Portugal enviado ao Bureau Executivo da ISV a 15 de Novembro de 1927 por Silvino 
Ferreira e João Pedro Santos (Transcrição da versão russa e tradução para português), F.534, op.7, d.432, 
p.154, ICS, Doc.319, maço238, caixa 9. 
12

 Ofício enviado à Comissão Administrativa da Câmara Sindical do Trabalho de Lisboa pelo Comité Pró-
Unidade de 22 de Abril de 1927, F.534, op.7, d.432, p.156, ICS, Doc.320, maço239, caixa 9. 
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as teses e documentos necessários sobre as questões a submeter ao congresso. Todos os 

sindicatos que se fizessem representar no congresso assumiriam o compromisso de se 

submeterem à maioria e todos os militantes ou organismos teriam liberdade crítica para 

fazerem propaganda dos seus objectivos e estratégias. No congresso participariam, não só 

os sindicatos operários de Lisboa, mas ainda as secções locais dos sindicatos regionais ou 

nacionais13.  

A questão da unidade sindical volta à discussão em finais de 1927. A CST de Lisboa 

emite uma circular, a 5 de Setembro de 1927, dirigida a todos os sindicatos, comunicando 

que o Conselho de Delegados da CST votara por unanimidade uma moção convidando 

todos os sindicatos aderentes a fazerem-se representar no próximo conselho; lançava a 

ideia da organização de uma «Conferência», Operária de Lisboa para tratar 

exclusivamente da crise de trabalho; nesta «Conferência» exortava os sindicatos 

aderentes a estudarem em conjunto a materialização de medidas que atenuassem a crise 

laboral. Para a execução desta moção convocava-se, para o dia 15 de Setembro de 1927, o 

Conselho Geral, no qual se deviam fazer representar por delegados eleitos (assinava pela 

CA por Alexandre Assis, secretário-geral)14. O Comité Pró-Unidade, no dia 1 de Outubro de 

1927, acusa a recepção da circular 5 de Setembro de 1927, afirmando que a CST, ao 

dirigir-se directamente aos sindicatos, não só não reconhecia a existência do comité, 

como não respondia ao ofício que lhes fora enviado em Abril. Este assunto deveria ser 

tratado com o comité eleito e não directamente com os sindicatos. Lamentava que a CST 

agisse desta forma, pois o tempo das «habilidades» pertencia ao passado e propunha uma 

comissão conjunta composta por representantes da CST de Lisboa e elementos do Comité 

Pró-Unidade15. 

                                                           
13

 Ibidem. 
14

 Circular da Câmara Sindical de Trabalho de Lisboa datada de 5 de Setembro de 1927, F.534, op.7, d.432, 
p.146, ICS, Doc.317, maço236, caixa 9. 
15

 Documento enviado pelo Comité Pró-Unidade à Câmara Sindical de Trabalho de Lisboa a 1 de Outubro de 
1927, F.534, op.7, d.432, p.147, ICS, Doc.318, maço237, caixa 9. Esta questão da unidade sindical já tinha 
sido discutida no Congresso de todos os sindicatos em 1926, convocada pela CST de Lisboa. Os partidários 
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Augusto Machado estava sozinho no comité, não só quanto à edição de outro 

órgão de imprensa, mas também em relação às Internacionais, pois os outros membros do 

partido tinham uma ideia diferente relativamente à neutralidade16. Finalmente, a 5 de 

Janeiro de 1927, Herclet, do secretariado internacional da CGTU, Paris, responde às cartas 

de Augusto Machado, de 3 de Agosto, 14 de Novembro e 10 de Dezembro de 192617. Esta 

missiva é lida na reunião do comité, mas os seus camaradas discordam das suas posições e 

continuam a defender a neutralidade face às Internacionais. Portanto, mantinham-se as 

divergências entre os membros do comité que pretendiam enviar uma resposta à referida 

carta, embora Augusto Machado os alertasse que, ao manterem esta posição, punham em 

perigo a existência da ISV em Portugal.   

Augusto Machado assume a diferença em relação a José de Sousa, a quem acusa 

de «falta de visão», ao considerar a unidade sindical, a neutralidade em relação às 

Internacionais. Augusto Machado, em 1928, estava preocupado essencialmente com a 

formação intelectual e teórica dos militantes do PCP, com a formação de quadros com 

vista à bolchevização do partido. A sua formação jornalística, resultante da intensa 

participação na imprensa operária, apesar da sua formação de base anarquista, aliás como 

a de outros camaradas seus, como José de Sousa, aplicara-a num intenso trabalho, 

principalmente no jornal A Internacional. Pressionado pela IC e pelas bases do partido a 

desenvolver trabalho sindical, o que nesse contexto de repressão se apresentava tarefa 

difícil, Augusto Machado dirige o PCP, cargo que acumula com a participação no Comité 

Executivo dos Partidários da ISV juntamente com Júlio Diniz, Bernardo Gonçalves 

Bandurra, Abílio Alves de Lima e João Pedro dos Santos.  

                                                                                                                                                                                 
da ISV obtêm a maioria mas apenas lhes é atribuído o voto consultivo por não serem aderentes da CGT. Foi 
então criado o Comité Pró-Unidade.   
16

 Polémica entre Augusto Machado e José de Sousa sobre a publicação de um órgão de imprensa. Carta de 
Augusto Machado dirigido ao Secretariado Internacional da CGTU, Paris, em 1926, F.534,op.7,d.432, p.134, 
ICS, Doc.313, maço232, caixa 9.   
17

 Carta de Augusto Machado enviada de Lisboa, a de 28 de Janeiro de 1927, dirigida ao Secretariado 
Internacional da CGTU, Paris, em nome da Confederação Geral do Trabalho “Unitário”, F.534, op.7, d.433, 
p.137, ICS, Doc.315, maço234, caixa 9.  
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O proletário surge então no Porto, a 1 de Maio de 1929, data singular para o 

movimento sindical, pois coincidia com o aniversário do início da luta «pela conquista da 

jornada de 8 horas de trabalho e outras reivindicações operárias»18. Augusto Machado, 

em 1929, escrevia que O proletário surgia no Porto porque a censura era menos rigorosa, 

apesar de também não confiar nos seus camaradas nortenhos19. O jornal A Internacional, 

depois de quatro anos de suspensão, reaparece em Maio de 1931 com sede provisória no 

Campo de Santa Clara, em Lisboa. O Jornal O Arsenalista apela a todos os arsenalistas do 

exército para a sua compra e divulgação.   

Augusto Machado não concorda com o sistema federativo no Conselho Central da 

CGT, a existência de Uniões de Sindicatos e a criação das Uniões Regionais, por serem uma 

«ilusão», visto não corresponderem às necessidades e possibilidades do país. Portugal não 

era um país de grande indústria e, na província, predominava a pequena indústria 

artesanal. A escassez de militantes sindicais era enorme e os melhores estavam nas 

Federações industriais e Uniões. Na sua opinião, copiar de organizações de grandes países 

industriais, onde o proletariado contava com fortes organizações e um grande número de 

militantes cultos e activos, significava «jogar ou brincar ao sindicalismo revolucionário». 

Num país com dificuldades de comunicação, sem grandes centros industriais na província, 

com um número de militantes limitado, as Uniões Regionais «não passariam do papel»20.  

A esta questão da organização, levantada na carta que Augusto Machado envia ao 

Secretariado da CGTU em Paris, a 31 de Março de 1927, responderam-lhe a 25 de Abril de 

1927, propondo-lhe uma organização adaptada às condições económicas do país, pois no 

âmbito da organização não havia regras para a ISV, que preparava entretanto uma 

                                                           
18

 No primeiro número o Director: J. Rodrigues; Editor e administrador: António Nunes. Publicação 
quinzenal. A 7 de Dezembro de 1929, Ano I, n.º16, O proletário, tem como director e editor: António Nunes. 
A administração funcionava no Largo dos Poveiros, 104, Porto. Composto e impresso na Tipografia «Diário 
do Porto», Rua S. Bento da Vitória, 10, Porto. Visado pela Comissão de censura. 

19
 Carta enviada ao Bureau Latino da ISV, Paris, a 6 Julho de 1929, F.534, op.7, d.432, pp.1-3, ICS, Doc.322, 

maço241, caixa 9. 
20

 Carta de Augusto Machado enviada de Algés a 31 de Março de 1927, dirigida ao Secretariado da CGTU, 
Paris, F.534, op.7, d.432, p.143, ICS, Doc.316, maço235, caixa 9.  
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conferência sobre o tema. Uma organização, tendo apenas como base a federação, 

parecia-lhes insuficiente e sugeriam uniões locais, regionais e também bolsas de trabalho. 

Em França, a reorganização da CGTU passara pela fundação de Uniões Regionais 

adaptadas às condições industriais ou agrícolas das diferentes regiões francesas21.  

Sobre questões de organização sindical e as vantagens e desvantagens da 

formação de Uniões Regionais ou Sindicatos de Fábrica, O proletário, citando o Eco do 

Arsenal, reflecte sobre o tema afirmando as vantagens das primeiras. A constituição de 

sindicatos de fábrica eram uma grande vantagem para o aperfeiçoamento da organização 

sindical porque integrariam um maior número de trabalhadores e facilitaria o trabalho 

sindical. No entanto, levantam-se dois obstáculos: a pouca densidade do tecido industrial 

e a falta de cultura dos operários portugueses. No Porto, existiam várias fábricas, mas 

poucas com mais de 500 operários e, portanto, não valeria a pena constituir sindicatos de 

fábrica em locais com menos de 500 operários. Em estabelecimentos fabris com um 

número de operários compreendido entre 500 e 2000 operários, os sindicatos de fábrica 

eram a melhor solução. Numa primeira análise, preferiam ensaiar a situação da formação 

de Conselhos de Fábrica. Quanto às Uniões Regionais e não locais, explicam-se pela 

pulverização da indústria portuguesa. As Uniões Regionais abarcariam um raio de acção 

alargado, facilitando a integração e acompanhamento de um maior número de 

trabalhadores22. Em 1929 escreverá Augusto Machado no jornal O proletário um artigo 

sobre o que considera ser o elemento básico da organização operária: o sindicato. «Sem 

sindicatos relativamente bem constituídos, correspondendo o mais possível no seu raio de 

acção, às necessidades morais e materiais da nossa massa associada, desempenhando 

cabalmente, quando as circunstâncias lhe permitam, o seu papel de orientadores da luta 

reivindicativa dos trabalhadores, possuindo uma boa e adestrada plêiade de militantes, 

que exceda as necessidades, se é possível dar-se um tal excesso, da sua acção corporativa, 
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 Carta do Secretariado Internacional da Prófintern dirigida a Augusto Machado como membro do Comité 
dos Partidários do ISV sobre a edição do jornal e organização sindical, F.534, op.6, d.122, p.180, ICS, 
Doc.325, maço244, caixa 9. 
22

 “Tribuna Sindical”, O proletário, Ano I, nº2, Porto, 18 de Maio de 1929, p.1. 
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não é possível constituir solidamente os organismos superiores da organização sindical»23. 

As deficiências da nossa organização estavam exactamente nos alicerces sindicais, ou seja, 

nos sindicatos. Para Augusto Machado enganam-se aqueles que pensam poder a 

organização operária «marchar, dando boa conta de si mesma», apenas com meia dúzia 

de secretários gerais, activos e inteligentes, a dirigir Federações, Câmaras Sindicais e 

Uniões Regionais, e sobretudo a CGT, cúpula do «grandioso edifício», sem a célula da 

organização que é o sindicato. Num país como o nosso, em que o deficit é uma 

«instituição nacional» os resultados só podiam ser maus e contraproducentes. Num país 

deficitário na «cultura do pão e na cultura do espírito», poucos eram os que apareciam 

nos sindicatos. Havia necessidade de criar uma reserva activa e competente nos sindicatos 

para substituir os que saíam para os organismos de cúpula. Augusto Machado considera 

que a organização sindical tinha necessidade de se erguer do estado lastimoso em que se 

encontrava, cuidar das bases sindicais, dos sindicatos e esperar pelos frutos como se de 

uma árvore se tratasse. Ele constata a incapacidade revelada por alguns para se 

adaptarem às necessidades da luta. Augusto Machado escreve que era necessário estudar 

e encarar de frente o problema do despovoamento dos sindicatos, de pôr fim à saída dos 

sindicalistas e «dar-lhes elementos para atraírem e prenderem as massas, torná-los mais 

úteis às necessidades imediatas dos trabalhadores». Conclui sobre a necessidade de 

«Fortalecer os sindicatos, dar-lhes objectivos claros, tácticas flexíveis, torná-los a escola 

prática duma numerosa e dedicada plêiade de militantes, é, pois, quanto a nós, a nossa 

primeira e grande tarefa»24.  

Em 1929, Augusto Machado explica que as dificuldades da sua vida, o desemprego, 

as lutas intestinas desencadeadas no C.C. e no PCP não lhe permitiam realizar um trabalho 

metódico. Na sua opinião, o «PCP nascera de uma forma artificial», com escassez de 

literatura comunista, pois em língua portuguesa, só havia publicado O Estado e a 

Revolução, de Lenine, e uma meia dúzia de brochuras, o que dificultava a divulgação da 

doutrina marxista-leninista. A acção ilegal era dispendiosa, difícil e chegava a um número 
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muito reduzido de operários. As oficinas tipográficas recusavam-se a editar folhas 

clandestinas, já que receavam a prisão e os martírios que certamente sofreriam, caso 

fossem presos e confiscados os seus ateliês, o que dificultava divulgação teórica. O PCP 

contava com uma trintena de filiados. Manuel Pilar/ «João Lucas», José de Sousa, Bento 

Gonçalves, Júlio César Leitão, Martins e Abílio Lima que intrigavam contra ele, Augusto 

Machado, inimigos que arranjara devido a ser contrário à plataforma de neutralidade em 

relação às Internacionais25. A Acta da Conferência do PCP, de Abril de 1929, reflecte essa 

divergência fundamentalmente protagonizada por João Lucas, Augusto Machado, Júlio 

Diniz e José de Sousa. O que os dividia não era tanto a reconstituição do comité, mas a 

concepção da acção do partido e dos partidários na ilegalidade26. 

Augusto Machado esclarece que não respondera a todas as alegações contidas na 

carta que os camaradas partidários da neutralidade haviam enviado à IC (que geria por 

norma os conflitos internos entre os elementos do comité) por considerar que competia 

ao BE da ISV fazê-lo. Posteriormente, em 1929, dá pormenores sobre esta questão, 

envolvendo, não só José de Sousa, mas também Abílio Alves de Lima, João Lucas e Bento 

Gonçalves. Considera que os últimos acontecimentos políticos produzidos em Portugal 

pressionaram um certo número de camaradas seus a abandonar a acção sindical do 

comité, para se dedicarem a outros de tracto clandestino, muito mais cómodos, do que o 

trabalho na organização sindical na linha da ISV27.  

A primeira reacção do secretariado da Internacional Sindical Vermelha (Prófintern) 

às alegações foi que havia uma grande confusão no movimento sindical português e que 

os ressentimentos que Augusto Machado experimentava em relação aos outros membros 

do Comité dos Partidários do ISV eram de ordem táctica e não política. Era necessário 
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portanto que as questões pessoais não criassem animosidades entre os membros do 

comité. Como queriam um órgão de imprensa em Portugal, apontavam como solução a 

publicação de um jornal, em que as duas primeiras páginas fossem publicamente da 

responsabilidade do PCP e as outras duas da responsabilidade do comité dos partidários 

da ISV e dos sindicatos28. A Prófintern afirmava desconhecer, já há algum tempo, as 

actividades do comité, e dirigia a 27 de Agosto de 1927, uma carta pedindo informações 

detalhadas sobre a atitude dos anarco-sindicalistas no momento da dissolução da CGT e 

depois disso. Aconselhava os partidários da ISV a empreenderem uma campanha activa 

pela liberdade sindical, direito à reunião, liberdade de imprensa e de greve, 

responsabilizando a CGT e os anarquistas pela dissolução da sua central. O protesto não 

deveria limitar-se aos operários, mas envolver também intelectuais, personalidades 

liberais e democráticas, e sugeria a utilização do Socorro Vermelho ou a constituição de 

um comité pela liberdade de opinião, liberdade sindical e liberdade de imprensa. Estava 

pronta a apoiar, por exemplo, uma campanha de protesto junto da Embaixada de Portugal 

em Paris e noutras capitais europeias. Concorda com o Bureau Executivo da ISV no 

relançamento, o mais rapidamente possível, de A Internacional, legal ou ilegalmente, 

embora reconhecesse as dificuldades provocadas pela censura. A campanha contra a 

passividade anarquista deveria começar, assim como a da unidade, problema simplificado 

com a dissolução da CGT. A ISV aconselhava-os a transmitirem aos trabalhadores a 

mensagem de que a dissolução da CGT fora uma consequência da política divisionista 

seguida pelos anarquistas durante muito tempo, relançando com palavras de ordem a 

reconstituição da central. Embora desconhecesse o problema na sua essência parecia-lhes 

correcta a utilização de algumas federações industriais e alguns sindicatos, aderentes ou 

não da CGT no momento da dissolução, bem como a convocação de um Congresso 

Nacional. Todas as organizações sindicais, sem excepção, seriam convocadas para o 

Congresso, donde sairia a reconstituição da CGT, iniciando-se o processo com a formação 

de um comité executivo. Sugeria a fundação de um comité de reconstituição com o 
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concurso da CST de Lisboa e, caso os anarco-sindicalistas não quisessem participar neste 

Congresso, seriam mesmo assim convocados para todas as actividades conducentes à 

formação da nova central. Era provável que os anarquistas se recusassem a entregar os 

arquivos da antiga CGT, mas tal não os devia inibir de criar uma nova Central, com 

existência legal ou ilegal. A reconstituição da CGT em momento tão difícil para o 

movimento sindical português atrairia a simpatia das massas e o seu apoio aos partidários 

da ISV, «não se justificando a passividade face à reacção»29. Todavia, parecia ser uma 

tarefa quase impossível de realizar, porque na mesma altura, numa comunicação entre os 

secretariados da ISV de Moscovo e Paris, enviada a 8 de Junho de 1927, sobre a situação 

em Portugal, Herclet escrevia a Andrés Nin30, dizendo que os comunistas portugueses 

pediam a suspensão do envio de boletins e outra literatura, porque «as autoridades 

ameaçavam fuzilar os comunistas»31.  

O jornal O proletário publica a circular do Comité Executivo da ISV, datada de 

Moscovo, 25 de Julho de 192932. O Comité Executivo da ISV, na sessão de 28 de Julho de 

1929, convoca o V Congresso Mundial da ISV para 15 de Julho de 1930, 10º aniversário da 

sua fundação. A campanha de preparação deste congresso tinha por objectivo esclarecer 

as actividades de dez anos da ISV e fazer um balanço de movimento sindical internacional 

e dos resultados da aplicação das resoluções do IV Congresso. A ISV pede às organizações 

aderentes a participação activa e sistemática na preparação deste congresso, pela 

importância da resolução dos problemas que se colocam ao movimento sindical 
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internacional. A sistematização dos erros e dos sucessos produzidos, pelas direcções de 

luta e de greves, dos sindicatos e federações, assim como os métodos utilizados para 

integrar os desorganizados, de luta contra as exclusões devia ser partilhada por todas as 

organizações aderentes à ISV. O Comité executivo da ISV pedia que todas as organizações 

aderentes enviassem as suas propostas até Janeiro de 1930.  

1.2. AUGUSTO MACHADO NOS JORNAIS O PROLETÁRIO E O ARSENALISTA 

Vamos encontrar na imprensa operária alguns artigos assinados por Augusto 

Machado, nomeadamente nos jornais O proletário e O Arsenalista. Augusto Machado 

desmascara-lhes o sonho da democracia, cuja missão histórica nunca realizou, antes 

comprometeu toda a obra que os idealistas esperavam, «aos ingénuos iludidos com a 

pureza da democracia pura» e que acreditavam na trilogia «Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade». A democracia burguesa, liberal e revolucionária, toma um carácter 

reaccionário e evolui para os truts, e o imperialismo arrasta a Europa e o mundo para a 

guerra. Nas vésperas da crise dos anos 30, Augusto Machado prevê, em antecipação, a 

ruína do sistema capitalista. O imperialismo nos vários países conduz à declaração de 

guerra a todas as conquistas operárias, à redução dos salários, ao aumento da carga 

horária, a uma racionalização que atira milhares de trabalhadores para a fome. Augusto 

Machado prova «aos ingénuos que sonham com a democracia pura», que os regimes 

políticos «não são criação artificial dos homens, não obedecem a combinações 

miraculosas», são, sim, o resultado da estrutura económica da sociedade, assente na 

propriedade privada, numa clara abordagem marxista do devir da História. Propõe a 

substituição da propriedade privada pela propriedade colectiva, para a resolução dos 

conflitos sociais, e da democracia burguesa pela democracia proletária. Augusto Machado 

entende que a democracia proletária não é a democracia burguesa, mais ou menos 

radical, «servida por elementos operários saídos das oficinas, como pretendem alguns 



 

27 

 

desejosos de pôr de lado a ferramenta produtiva, trocando-a pelo manga-de-alpaca da 

burocracia»33, mas algo mais sério.  

A propósito das comemorações do 1º de Maio, Augusto Machado escreve no 

jornal O proletário que este deve servir de estímulo aos trabalhadores portugueses, e 

ponto de partida para o seu «levantamento». Quando se refere à organização sindical, 

tida quase exclusivamente como um «aparelho de fazer greves» cuja acção arrefecia após 

estas actividades febris, ele propõe um organismo eficaz, com tarefas que atraíssem os 

trabalhadores desanimados e acrescente, sem perder o carácter de «baluarte de luta 

contra o patronato», e se torne também um centro de cultura, um braço a amparar os 

necessitados. A juventude deve encontrar na organização sindical um estímulo e uma 

orientação de classe, a somar à força pela conquista de mais pão e melhores condições de 

vida. Constatando a existência de uma organização sindical portuguesa «esquelética», 

propõe soluções para a transformar num bloco de resistência invencível. Augusto 

Machado propõe a criação de comités nas fábricas, nas oficinas e nos locais de trabalho, 

como reforço da Frente Única e da Unidade Sindical34. Augusto Machado escreve que a 

sua comemoração do 1º de Maio deve servir para o estreitamento de relações de 

camaradagem, para o estudo das questões de interesse colectivo e para a eficácia da 

organização sindical. Este movimento de renascimento de Frente Única de todos os 

trabalhadores, deveria irromper das fábricas, das oficinas, de todos os locais de trabalho, 

organizando-se comités de frente única que levariam o 1º de Maio de hoje, de lutas 

sangrentas, para um 1º de Maio de Festa do Trabalho libertado.35 

Perante a vitória do Partido Trabalhista em 1929, Augusto Machado congratula-se 

em parte, mas adverte para a postura que o partido assumiu, fazendo cedências claras ao 

capitalismo. Apesar de içar como bandeira eleitoral o reatar das relações diplomáticas 

com a Rússia dos Soviets, inscrito nas primeiras linhas do programa do Partido Trabalhista, 
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este integrara nas suas fileiras militares, industriais, filhos de políticos, padres e perdera 

há muito a sua genuína raiz operária. Nada tinham a perder, a bolsa de valores ou os 

grandes industriais com a vitória trabalhista, liderado por quem desacreditava da teoria 

marxista, «o partido operário britânico não é socialista no sentido que se dá ao socialismo 

no continente; não aceita inteiramente a teoria de Marx, nem submete à sua decisão 

todas as questões económicas e políticas», nem tão pouco a ditadura do proletariado. “O 

Labour Party (Partido Trabalhista) jamais foi, durante a sua história, um verdadeiro 

partido operário. No seu berço, teve políticos liberais, alguns burocratas sindicais e um 

punhado ínfimo de sindicalistas»36. Com o passar dos tempos, liberta-se da tradição liberal 

e orienta-se cada vez mais para os sindicatos que se tornam o seu principal apoio. O 

aburguesamento do Labor inicia-se em 1918 com a alteração dos estatutos e com a 

introdução da adesão individual. Essa aproximação à burguesia tornava-o tão responsável 

da guerra como os conservadores.  

Augusto Machado escreve que «a massa operária inglesa quer a destruição da obra 

dos conservadores», mas não serão os trabalhistas a satisfazer tal desejo. A nova 

experiência dos trabalhistas no poder resultaria na perda das ilusões, daí o longo alcance 

revolucionário deste triunfo. «Só pela organização política e sindical do proletariado, da 

oposição de classe contra classe, é possível a conquista de melhores condições 

económicas e sociais até ao triunfo final»37. O triunfo dos trabalhistas terá o efeito 

contrário, já que Augusto Machado previa que eles queimar-se-iam ao serviço do 

capitalismo, caindo em descrédito. O «desvairamento dos políticos burgueses» ante a 

falência do capitalismo aproximará mais as massas operárias do comunismo38.  

Augusto Machado escreve um artigo sobre o conflito Sino-soviético: “A manobra 

de Tchang Kai Chek visava sem dúvida dois objectivos: satisfazer as ambições 
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imperialistas, especialmente os seus amigos ingleses, com quem acaba de assinar um 

tratado naval, e tentar conter a deflagração de novas lutas contra ele, colocando, uma vez 

declarada a guerra, em má postura, na situação de traidores à pátria, os generais seus 

adversários que ousassem por em prática as ameaças duma nova guerra civil, que estava, 

parece, prestes a estalar». Esta manobra provava, na sua opinião, um total 

desconhecimento por parte dos chineses das capacidades soviéticas. Os soviéticos, 

preparados para missões difíceis como as conferências sobre o desarmamento, amantes 

da paz por natureza, desejosos que a paz os deixasse edificar a pátria proletária, saberiam 

afastar-se deste conflito. As razões apresentadas pelos chineses «não colhem» e para A. 

Machado, a questão devia ser resolvida por meios diplomáticos. Aos trabalhadores aponta 

um caminho: o da defesa incondicional da «cidadela proletária» contra todos os seus 

inimigos39.  

Em “Etape inevitável”, Augusto Machado reflecte sobre a paz e a guerra, assuntos 

recorrentes na imprensa da época. Nunca se escrevera tanto sobre a paz e nunca a guerra 

estivera tão próxima, «tão acesa, tão disseminada pelo mundo», parecendo os 

continentes apostados em mostrar os seus «ímpetos bélicos»40. Guerra imperialista pela 

manutenção do predomínio económico, da conquista de mercados, para evitar a ruína. 

Depois da «carnificina» de 1914-18, já nada horroriza. A guerra era comparável ao 

desemprego que assolava a sociedade. Dias após dia são lançados no desemprego, 

milhares de trabalhadores, sem esperança de verem atenuadas as agruras do seu 

presente. Mas, enquanto milhões de seres humanos definham de fome, sem um pedaço 

de pão, nos EUA a «avareza capitalista» destrói, queimando milhões de toneladas de trigo 

e centeio, para evitar a baixa de preços. No Brasil, são arremessados ao mar milhões de 

sacos de café e em Cuba, destrói-se o açúcar. Se juntarmos a tudo isto, «as manobras 

racionalizadoras do Capitalismo», estará completo o quadro da luta de classes. As lutas 

legais, como as eleições parlamentares e municipais, são autênticas batalhas, nos países 
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onde persiste a democracia burguesa. Nestes confrontos, os representantes do 

proletariado, os comunistas, são alvo de ataques ferozes e presos41.  

Em “Si vis pacem…”42, Augusto Machado continua a abordar o conflito entre a 

Rússia soviética e a China «imperialista». Se a URSS fosse um país capitalista, há muito 

tempo que se tinham ouvido as armas e «o sangue dos trabalhadores-soldados 

encharcariam já a terra manchuriana». A URSS tem respeitado os tratados e o seu desejo 

de paz estão comprovados. Em resposta ao que se escrevia na «imprensa burguesa», 

Augusto Machado acusa-os de defenderem os interesses do imperialismo mundial contra 

os do proletariado, ao defenderem a entrega dos caminhos-de-ferro do Este chinês, 

administrado por chineses e russos. O objectivo era a entrega ao capitalismo 

internacional, da linha de caminhos-de-ferro do Este Chinês. A China já tinha entregado os 

caminhos-de-ferro e as melhores empresas do país aos diversos imperialismos 

estrangeiros, para esmagarem os trabalhadores chineses que, mais tarde ou mais cedo, se 

revoltarão contra «o jugo da burguesia nacional estrangeira». Para Augusto Machado, a 

insinuação de que a URSS, «por amor à paz», devia renunciar a preparar-se militarmente 

para responder ao ataque militar e político do Kuomitang, é fazer «obra de traição». 

Renunciar aos caminhos-de-ferro da Manchúria, tendo «o pacifismo nos lábios», não seria 

a melhor aposta. Era precisamente a libertação do proletariado chinês, que o capitalismo 

mundial, com o apoio da social-democracia e o desinteresse do anarquismo pretendiam, 

com a guerra entre a China e a URSS. Além das razões económicas, existem as razões 

políticas que levam as potências imperialistas a concertarem-se contra a URSS, pois a sua 

existência constitui um perigo para o regime burguês. O contacto entre os trabalhadores 

chineses e russos podia constituir um perigo, e um «perigoso rastilho de propaganda anti-

capitalista», e suscitar o ânimo pela revolução proletária. Para Augusto Machado, propor 

o «raminho de oliveira, do lado da fronteira soviética, como resposta ao tiro do canhão»43 

eram conselhos dos traidores e dos inimigos da classe. Fazenda Júnior escreve no mesmo 
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jornal que a URSS dava um exemplo de «humanitária moderação, como tão sensatamente 

afirma o nosso talentoso e erudito camarada Augusto Machado». No momento em que 

Macdonald e Hoover negociavam o desarmamento, Nankim dava «um firme propósito de 

uma provocação friamente premeditada»44 contra a URSS.   

O proletário evoca o 12º aniversário da queda do «Império Moscovita»45 e 

enaltece a «figura gigantesca» de Vladimiro Ilich Oulianof (Lenine) o «maior génio do 

século XX», só comparável a Karl Marx. Marx foi o teorizador do socialismo científico e 

Lenine o «obreiro», «o homem de acção» que pôs em prática as teorias do «mestre». 

Falar do 7 de Novembro é falar em Lenine e sobre isso escreve igualmente Augusto 

Machado: «Doze anos faz a primeira república soviética, e através dos seus doze anos vê-

se quão grande, gigantesca, era a figura do seu chefe supremo, Lenine, que de longe, do 

lugar onde era forçado a permanecer oculto, para escapar à polícia de Kerensky, 

aconselhava e dirigia os seus camaradas de luta na preparação da revolução bolchevista». 

Sem Lenine, amigos e adversários reconhecem que a revolução não teria seguido o 

mesmo curso. Ele faz igualmente referência aos planos quinquenais, que marcam «a 

ousadia do empreendimento» e resultarão em benefício da massa trabalhadora russa. 

Doze anos volvidos sobre a revolução, são visíveis os resultados, não só no plano 

económico e social, como no campo cultural e da solidariedade, respondendo às 

necessidades, «para o bem-estar individual e colectivo». O poder e a influência de Lenine 

era tão profunda que «os seus seguidores procuram inspirar-se na sua obra e nos seus 

conselhos», adaptando-os às circunstâncias, para que não se percam, a «linha leninista», 

traçada no início da revolução e nos doze anos que se lhe seguiram. «A aliança do 

operário e do camponês»46 pela industrialização da agricultura alterou a socialização nos 

campos soviéticos. Augusto Machado afirma ser visível a «exuberância» que se nota na 

república moscovita, alertando aqueles que apenas apreciam a discussão ideológica e se 
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recusam a ver, a «enormidade da obra comunista». No entanto, o mundo capitalista está 

bem desperto para a realidade e para o perigo que representa para o capitalismo a 

ditadura do proletariado. O aniversário da revolução russa serviria de tónico para a luta 

dos trabalhadores pela «justiça» e pela «liberdade»47. 

Sobre o tema da social-democracia escreve «Os trabalhadores social-democratas 

têm-se facilmente convencido que, obtendo, pela força dos votos as cadeiras do governo, 

em regime capitalista, o seu partido obtém o poder necessário para se impor ao 

capitalismo»48. A defesa da teoria da colaboração de classes, leva os social-democratas a 

aceitar elementos seus nos governos de coligação. Ele dá como exemplo o governo de 

Mac Donald que defendia no seu livro Parlamento e Revolução, a teoria que o Partido 

Trabalhista daria aos trabalhadores, através das eleições, o que Marx preconizava através 

da revolução. Todos sabiam a importância que a conquista do dia de trabalho de oito 

horas representava para os trabalhadores e por isso servia de isco para atrair os 

trabalhadores para a causa dos social-democratas. O Bureau Internacional do Trabalho, 

criado na Conferência de Washington em 1919, tinha como director em 1929, o social-

democrata Albert Thomas, que estabelecera como «missão» adoptar nos regimes 

capitalistas o dia máximo de oito horas para todos os trabalhadores, à excepção dos 

trabalhadores dos transportes agrícolas. Embora esta determinação tenha sido aprovada 

por delegados operários, patronais e governamentais, a sua aplicação a nível internacional 

estava prevista para um prazo de 10 anos, o que só por si constituía um logro. Pretendia 

com esta «manobra» lançar poeira nos olhos dos trabalhadores e refrear os seus ímpetos 

revolucionários, conseguindo construir uma «barreira ao desenvolvimento do espírito 

revolucionário»49 e aumentar a dependência económica das pequenas nações. Embora o 

BIT tenha conseguido, a ratificação da sua proposta, na maioria dos países, não era 

aplicada e os trabalhadores que já gozavam desta reivindicação tinham-na conseguido 
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através das suas organizações de classe. Em Portugal, muitas organizações operárias já 

tinham conquistado as 8 horas antes da ratificação. O patronato «zomba» da lei e, se não 

fosse «a resistência» dos trabalhadores, a exploração seria maior. Augusto Machado põe 

em causa as palavras dos governantes ingleses. O governo Mac Donald não teve força 

suficiente para a ratificar no convénio de Washington, nem nenhum dos governos que o 

sucederam nos últimos dez anos e os operários social-democratas portugueses pareceram 

ignorá-lo. Nem os trabalhistas, nem os governos ingleses conseguiram aplicar o que dizem 

conseguir sem fazer revoluções. Augusto Machado considera que, se não conseguiram 

ultrapassar e vencer as «resistências capitalistas» durante os últimos dez anos, muito 

dificilmente o conseguirão, num momento em que «as ambições imperialistas das grandes 

potências se manifestam cada vez mais»50 e a luta entre o proletariado e o capitalismo se 

acentua. Os reformistas ingleses constataram mais uma vez as dificuldades na ratificação 

da lei. A Federação Sindical Internacional de Amesterdão, através dos seus comunicados 

de imprensa alerta para: «Quando depois de dez anos e um sem número de conferências 

e de tentativas de interpretação, não se tem podido aparentemente chegar a uma 

ratificação, é evidente que cuidarão de que ela não chegue tão pouco amanhã. Ante esta 

constatação, a esperança volta-se naturalmente para a subida ao poder de governos 

melhor intencionados, assim como o poder e a influência próprias da classe operária»51. A 

Federação Sindical Internacional, através do seu boletim informativo, alerta para o facto 

das eleições em alguns países poderem voltar a resultar num fiasco, «nas condições 

actuais, e ante a força respectiva dos partidos nos parlamentos, mesmo sob os melhores 

governos, a vigilância e a actividade da classe operária devem ser empregadas 

plenamente para obter os fins que se prosseguem», repetindo-se aquilo que havia feito o 

governo trabalhista que se preparava de novo para vencer as eleições na Grã- Bretanha. 

De facto, o governo trabalhista de 1924 não ratificara a convenção, que daria legalmente 

o regime das oito horas aos trabalhadores e, de volta ao poder, continuavam a negar este 
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direito, provando que não possuíam força para o fazer. Apesar disso, o poder conseguira 

construir, mesmo com a oposição do partido trabalhista, navios de guerra destinados, não 

a defender a causa dos trabalhadores, mas a «vingar a política imperialista das grandes 

oligarquias». Perante os factos, os trabalhadores social-democratas não deviam hesitar 

ante as demonstrações de fraqueza demonstrados por esses governos e o triunfo dos 

operários e camponeses russos. A opção parecia clara a Augusto Machado que os 

reformistas jamais conseguiriam dar aos trabalhadores os três oitos e apenas a revolução 

o faria.    

Augusto Machado é também o responsável pela tradução da novela publicada pelo 

jornal O proletário, da escritora russa Lídia Ivanova, “O Castelo Branco da Crimeia”. A 

propósito do desaparecimento em Paris de Kutiepov, ex-general durante o czarismo, após 

prolongada doença, escreve que um artigo contra aqueles que denigrem a revolução e 

fundamentalmente contra os social-democratas52. O jornal O Arsenalista publica em 

193153 a carta que Augusto Machado envia a este órgão de imprensa, apelando à 

Juventude que se deseja «proletária, altiva, consciente e heróica», uma juventude com 

formação, mas não longe das teorias do proletariado; uma juventude que deve seguir os 

exemplos daqueles que lutaram pela causa do proletariado e um apelo para que nunca se 

afastem das massas. No mesmo jornal, uma reflexão sobre a unidade sindical e as 

tendências. Antes da IC e da ISV já havia correntes e tendências, características 

fortemente marcantes do sindicalismo português, não havendo unanimidade de pontos 

de vista sindicais e ideológicos, ao se decretar a abolição de tendências, como se disso 

dependesse a unificação da organização sindical portuguesa. A saída dos partidários da 

ISV da CGT deveria ter trazido a paz ao movimento sindical. O autor do artigo questiona-se 

«Então porque uma nova tendência fez a sua aparição, e pôs a sua foice e o seu martelo 
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na balança, barra-se-lhe a entrada no campo sindical?»54. Seria legítimo deixar à porta do 

sindicato esta nova ideologia - o comunismo, apesar de se defender o sindicalismo 

independente. O que impede a unificação das forças sindicais não é a questão das 

tendências, mas uma discussão séria, honesta, aberta, e a existência de «facciosismo», e a 

«dificuldade de esclarecer o problema» dentro das massas trabalhadoras. Em súmula, o 

artigo pretende contrapor o pensamento expresso na obra onde Emílio Costa publicara as 

suas opiniões relativamente ao sindicalismo independente, embora o seu autor afirme o 

contrário. Em “Ser Novo-Ser velho”, Augusto Machado compara as diferentes noções de 

velho e novo, numa perspectiva proletária e numa perspectiva burguesa. No conceito 

burguês, novo é aquele que aceita com alvoroço «todas as fantasias», as extravagâncias 

dos alfaiates e costureiras, as inovações na arte e na literatura, num exagero a raiar o 

exibicionismo, provocante de modernismo. «Porém aquela concepção do grande chefe 

proletário não se entende com os arrivismos, os vaidosos, os ambiciosos, que, sob grandes 

frases de efeito, procuram alcançar os seus fins, com um objectivo particularista, e não 

para servir a causa do proletariado. Ser novo não significa ser revolucionário como ser 

velho não implica que seja pouco revolucionário. Não se é revolucionário nas palavras 

ditas ou escritas mas nos actos. O tão proclamado «homem novo», «mais vermelho que o 

vermelhão» é na realidade velho e «relho, desenterrado do museu da história das lutas 

proletárias, que viveu no passado sob variadas etiquetas, e que hoje já não pode satisfazer 

os trabalhadores, por mais que a maquilhagem, o baton e o rouge, tentem apresentá-lo 

como uma novidade, nem corresponder às necessidades da época, que reclama, não 

efeitos cénicos, mas inteligência e cultura, energia e tacto político, objectividade teórica e 

flexibilidade táctica, adequadas às circunstâncias, para que as lutas a travar não 

constituam, pelo menos, derrotas vergonhosas e ridículas, que desmoralizam as massas e 

desacreditam os núcleos orientadores»55. 
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2. ANTÓNIO BENTO GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL DO PCP     

          2.1. ANTÓNIO BENTO GONÇALVES   

António Bento Gonçalves56, Alpedrinha, José de Sousa e Quirino pedem à IC o 

afastamento de Augusto Machado da direcção do PCP. Bento Gonçalves, em 1928, 

acusava a recepção da carta da Prófintern de 30 de Agosto, fazia o balanço de um ano de 

ditadura militar, do prosseguimento da situação ilegal, das facções entre o Comité dos 

partidários da ISV e da questão da unidade sindical. Constatava a falência do anarco-

sindicalismo e atribuía a crise do movimento sindical à debilidade da corrente dos 

partidários da ISV. A insegurança da tendência sindical comunista fora evidente no 

Congresso Pró-Unidade. A segunda facção dos partidários da ISV, infelizmente mais fraca, 

lutava por uma nova CGT que se orientasse pelos princípios da ISV, um novo organismo 

capaz de dirigir a luta de classes. Dispunha-se a empreender trabalhos preliminares 

indispensáveis à realização de uma obra de acordo com as tácticas da ISV. No que 

concerne à organização do partido, estavam a bolchevizar-se pouco a pouco. Para Bento 

Gonçalves só a ditadura do Proletariado os podia conduzir ao triunfo definitivo sobre o 

capitalismo57. 
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Bento Gonçalves empreenderá a bolchevização do partido, contando com Abílio 

Alves de Lima, também da célula do Arsenal da Marinha, como o seu mais próximo 

colaborador, mas também com José de Sousa/ «Raul Marques», Manuel Pilar/ «João 

Lucas», Júlio César Leitão/ «Nelson Figueiredo», Francisco Martins, Daniel Batalha e 

Cardoso58. O novo comité central executivo será formado por Bento Gonçalves, Francisco 

Martins, José de Sousa, Júlio César Leitão e Daniel Neto Batalha.  

José Pacheco Pereira considera que o Pleno, conhecido como a Conferência de 

1929, em Abril, «marca o verdadeiro renascimento do PCP das cinzas da I República e do 

velho partido, fundado por Manuel Ribeiro e dirigido por Rates e os seus amigos. Bento é 

agora o dirigente máximo do PCP»59.  

Segundo Álvaro Cunhal, de 1926 a 1931, «o Partido não teve qualquer actividade 

regular. (…) Desde a reorganização de 1931 até à prisão de Bento Gonçalves, secretário-

geral do Partido, em Novembro de 1935, a direcção cabia exclusivamente ao Secretariado. 

Não existia Comité Central, nem qualquer outro organismo de direcção central»60. 

Segundo o que consta no seu processo PIDE, António Bento Gonçalves61 desde 

cedo que se revelou estudioso das teorias marxistas e em 1927 viajou para a Rússia numa 

delegação operária do Arsenal da Marinha e no regresso constituiu uma «célula» neste 

Arsenal, composta por um grupo de operários em número restrito, que se limitava à 

leitura e estudo daquela teoria, sem deixar de exercer influência no Sindicato do Pessoal 

do Arsenal da Marinha e na Cordoaria Nacional. Segundo o seu órgão de imprensa, O Eco 

do Arsenal, este Sindicato estava perfeitamente identificado com os princípios defendidos 
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pela Internacional Sindical Vermelha e no seu cabeçalho lia-se O Eco do Arsenal – 

Partidários da Internacional Sindical Vermelha62. 

Em Junho de 1929, participou da reunião clandestina efectuada nos arredores de 

Lisboa, Amadora, no Pleno, onde foram aprovadas as bases do PCP, tendo sido eleito para 

o Comité Central Executivo da secção Portuguesa da Internacional Comunista, Moscovo. É 

apontado como o grande organizador da greve nas classes marítimas63. Deste Comité 

Central Executivo faziam parte: Bento Gonçalves, Gonzalez e um barbeiro oriundo do PC 

brasileiro. Nesta época a todos os militantes do PCP eram atribuídas tarefas de 

organização, ou de agitação e propaganda, no SVI e tarefa sindical. O que constatamos é 

que por vezes acumulavam tarefas militando em todas estas organizações.  

António Bento Gonçalves entra para o secretariado do PCP a 21 de Abril de 192964, 

deixando de fazer parte deste órgão durante a sua prisão e deportação, ou seja, desde 28 

de Setembro de 1930 até Março de 1933. Ele foi abrangido pela amnistia e regressa ao 

continente em 14 de Fevereiro de 1933, reassumindo o cargo após a sua libertação. No 

PCP, assumiu a tarefa de Secretário-geral. Tomou parte activa na preparação do 18 de 

Janeiro de 1934, contra os decretos promulgados em Setembro de 1933, que dissolviam 

os sindicatos independentes da classe operária.  

Bento Gonçalves defendia que o 18 de Janeiro de 34 seria um movimento de 

«greves parciais e manifestações de massas pela manutenção da liberdade de organização 

democrática dos sindicatos operários»65 e não uma greve geral revolucionária. Escreveu 

para tal um manifesto que «exprimia a linha fundamental» do PCP perante o movimento e 

assumia a responsabilidade por toda a «Agitação, propaganda e actuação antifascista» 

conduzida pelo CC do PCP, desde que era Secretário-geral. Durante os interrogatórios, 

responde que não sabia de quem era a responsabilidade da impressão do jornal 
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clandestino Avante e que tinha ido à URSS estudar a vida económica desse país e o estado 

do movimento operário internacional, não concordando com a formulação da questão 

que a polícia lhe coloca de que ia à Rússia «colher para Portugal directivas do Comité 

Executivo da Internacional Comunista»66 para as pôr em prática através do secretariado 

do PCP. Neste interrogatório, confirma a sua ligação a Júlio de Melo Fogaça em tarefas 

ligadas à Liga Contra a Guerra e o Fascismo, para tratar do movimento anti-fascista.  

Júlio Melo Fogaça/ «Júlio»67, do Cadaval, 28 anos, solteiro, empregado bancário, 

respondeu nos interrogatórios que o seu amigo Vilaça, a seu pedido, o ligara ao PCP 

porque, como comunista, queria colaborar com o partido. Vilaça apresenta-lhe Anselmo, 

que por sua vez lhe apresenta «Silva», que o ligou à Liga Contra a Guerra e o Fascismo. Em 

ligação com o «Silva», desempenhou trabalhos de agitação e propaganda no Comité 

Regional da Liga. «Silva» era o «controlo» entre o Comité Regional e o Comité Central da 

Liga. Do Comité Regional faziam parte, além dele e do «Silva», «Neto» e «António». 

Anselmo apresenta-lhe Bento Gonçalves/«Albino», secretário político do comité executivo 

do PCP. Júlio Melo Fogaça/ «Júlio»68 reúne com Bento Gonçalves/«Albino» para tratarem 

de assuntos da Liga. Antes de Bento Gonçalves partir para a URSS, este apresenta-lhe José 

de Sousa Coelho/«Raul»69, secretário sindical do comité central executivo do PCP, para 

tratarem dos assuntos da Liga. Fogaça responde que trabalhou sempre para a Liga e não 

para o PCP. Quando foi preso com Bento Gonçalves e José de Sousa perto da rua Latino 

Coelho, tinha combinado este encontro com José de Sousa. Nos interrogatórios 

respondeu que não sabia quantas pessoas faziam parte do Comité Executivo da Liga 

contra a Guerra e o Fascismo mas pensava que eram muitas, alguns advogados, médicos, 

escritores e jornalistas. Júlio responde que o objectivo da Liga era organizar e agitar as 

massas contra a guerra e o fascismo por meio de propaganda escrita e mobilização. Para 

tal, tinha distribuído o que a polícia considera ser propaganda subversiva, ou seja, 
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manifestos clandestinos de propaganda contra a guerra e o fascismo. Depois de ter 

regressado de Cabo Verde, a polícia apreende-lhe um livro de endereços onde constam 

diversas pessoas da família de Francisco Lyon de Castro, também recluso em Angra70. A 

PVDE indaga o director da Colónia Penal do Tarrafal sobre as relações mantidas entre 

Fogaça, José de Sousa e Bento Gonçalves71. Este responde dizendo que o recluso Júlio 

Fogaça tem bom comportamento e mantém as melhores relações com os reclusos atrás 

referidos. Mais acrescenta que Fogaça exerceu até há pouco tempo as funções de 

Secretário-geral do PCP, lugar que deixou de exercer após discussão acalorada com o 

«graduado comunista», Manuel Augusto da Rosa Alpedrinha, mas não se desligou do 

partido e continua a «tomar parte nas reuniões clandestinas que se efectuam no 

Campo»72. 

José de Sousa Coelho fazia parte desde Dezembro de 1930, da CIS da qual era 

dirigente, Secretário-geral e do Secretariado. A CIS tinha por objectivo «organizar os 

trabalhadores para a defesa dos interesses económicos e sociais, perante os patrões e o 

Estado, e era a Secção Portuguesa que estava ligada à Internacional Sindical Vermelha73. 

No 18 de Janeiro, como SG da CIS, endereçou um convite às organizações centrais 

operárias para estabelecerem uma Frente Única contra os decretos promulgados em 

Setembro de 1933, que dissolviam os sindicatos independentes da classe operária. O 18 

de Janeiro resultara dessa Frente Única mas a CIS combatera o «seu aspecto terrorista», e 

assume uma greve e manifestação de massas operárias que se deram nessa data e ainda a 

propaganda clandestina que foi feita para agitação das massas. José de Sousa assume a 

responsabilidade dos trabalhos preparatórios e da eclosão do movimento e assume a 

responsabilidade de toda a literatura clandestina editada pela CIS, inclusive o jornal 
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clandestino O proletário, órgão central da CIS, bem como das edições que a mesma 

comissão publica para orientação das classes operárias.  

José de Sousa responde nos interrogatórios da polícia política que no Secretariado 

do PCP exercia o cargo de Secretário Sindical e as suas ligações com Bento António 

Gonçalves eram «próprias das existentes entre um dirigente do Partido» e, com Júlio 

Fogaça, trata só de assuntos da Liga, porque fazia parte da mesma. A polícia questiona-o 

se, após a sua condenação em TME, continuara a trabalhar na CIS e a provocar agitação 

contra o Estado. Respondeu afirmativamente. Respondeu que tinha sido atirado para a 

ilegalidade há 5 anos, nunca mais trabalhou e mantinha-se através da organização que o 

sustentava. Sobre a sua ida à URSS, responde que foi como delegado da organização em 

1932, onde assistiu ao XII Pleno da Internacional Comunista como delegado do PCP. Os 

documentos que lhe foram apreendidos eram o original da sua autoria destinado ao jornal 

O proletário, a prova do original da carta de um camarada que se encontrava em Paris e a 

segunda carta que lhe foi entregue pelo camarada João, no dia em que foi preso; vales de 

despesa da CIS. Ele assume a autoria do apelo publicado no jornal Avante, embora esteja 

assinado pelo Secretariado do PCP, de Outubro de 1935, com o título “Frente Única de luta 

e libertação de todos os ANTI-FASCISTAS presos74.  

Bento Gonçalves é de novo interrogado a 6 de Dezembro de 1935 e respondeu que 

estava na ilegalidade desde 1933, mantendo-se à custa do «financiamento» que lhe era 

feito pelo PCP. Ele respondeu que estivera em Espanha para se inteirar da situação política 

daquele país e para efeitos da sua preparação política, para descansar. Custeou a viagem 

com verbas que tinha «para sua manutenção». Bento Gonçalves assume a 

responsabilidade da agitação, propaganda e actuação anti-fascista conduzida pelo Comité 

Executivo do PCP e que «tem combatido o Estado e as suas Leis». Assume o combate do 

PCP contra o governo e contra as suas leis antidemocráticas, excluindo no entanto os 

actos «terroristas contra os quais tem conduzido campanhas na imprensa clandestina» do 

PCP. 
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 No “Relatório”,75 elaborado pela PVDE, a polícia dá como provado que Júlio Melo 

Fogaça, Bento Gonçalves e José de Sousa Coelho, «têm responsabilidade revolucionária» 

no PCP, organização comunista de massas operárias e camponesas. Bento Gonçalves e 

José de Sousa Coelho estavam desde há muito tempo ligados ao PCP e à CIS, o primeiro 

ligado a IC de Moscovo e a segunda à ISV (Internacional Sindical Vermelha). Júlio Melo 

Fogaça, empregado bancário, fazia parte da Liga contra a guerra e o fascismo, organização 

criada pelo PCP, e era encarregado da agitação e propaganda no comité Regional de 

Lisboa da Liga. Esta Liga estava ligada ao Secretariado do PCP, como se comprova a sua 

ligação com Bento Gonçalves e José de Sousa Coelho. No mesmo “Relatório”,76 a polícia 

conclui que Bento Gonçalves escreveu antes do 18 de Janeiro um manifesto onde 

defendia, como linha fundamental do PCP, as greves revolucionárias parciais e 

manifestações revolucionárias de massas. Como SG, assumia a responsabilidade de «toda 

a espécie de arruaças extremistas que se tem orientado pelo dito Secretariado, por toda a 

espécie de publicações clandestinas que diariamente aparecem espalhadas pela cidade, 

onde as massas operárias são incitadas contra o Governo e contra o Estado, para o que 

agem revolucionariamente»77. A polícia conclui que ele é um «revolucionário profissional, 

a quem a organização pagava para desenvolver a sua actuação contra o Governo 

constituído»78.  

 No “Relatório”,79a polícia conclui que José de Sousa Coelho já mantinha há longos 

anos «actividade revolucionária» e fora condenado em TME devido à sua actuação «nos 

trabalhos preparatórios e eclosão da Greve Geral Revolucionária» de 18 de Janeiro. Era 

dirigente da CIS desde Dezembro de 1930, ocupava o cargo de SG. A CIS é um organismo 

revolucionário cujo objectivo é organizar os trabalhadores contra as leis do Estado. A 

polícia concluía que a CIS era a secção portuguesa que estava ligada à Internacional 
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Sindical Vermelha e actuava em paralelo com o PCP, embora José de Sousa também 

fizesse parte do Secretariado do PCP. Os factos já referidos no auto de perguntas e 

relativamente ao 18 de Janeiro são dados como provados e a PVDE conclui que o apelo da 

sua autoria, publicado no jornal clandestino Avante “Frente Única de luta e libertação de 

todos os ANTI-FASCISTAS presos” seguindo as pisadas do que fizera anteriormente à 

preparação da greve geral revolucionária, tentava conduzir, com o apoio da CGT (Secção 

anarquista Portuguesa) e dos Partidos Republicanos da Esquerda, a uma agitação 

revolucionária de massas, contra a autoridade constituída, ou seja, «fomentar a rebelião 

contra o Estado e contra o Governo». Estava fugido havia 5 anos, pelo que não tinha 

sustento, nem profissão, vivendo a expensas da organização e era um «revolucionário 

profissional». A PVDE conclui neste “Relatório”, de 11 de Novembro de 1935, que os 3 

arguidos eram «elementos perigosíssimos, agitadores de massas», para fins 

revolucionários contra o Governo e o Estado e que, sobretudo Bento Gonçalves e José de 

Sousa, desenvolviam há anos, na organização revolucionária das massas operárias e 

camponesas, intensa actividade revolucionária, motivo suficiente para a sua prisão porque 

se prova a sua actividade revolucionária e o incitamento à indisciplina social, considerados 

crime. Era um «excelente operário», e esse facto contou como atenuante para a sua 

prisão preventiva. Foi julgado em 3.6.1936, condenado a 6 anos e desterro, em local à 

escolha do Governo, 12 000 escudos de multa e perda de direitos políticos por 10 anos80.  

Bento Gonçalves é acusado de fazer parte do comité secreto do PC e de estar 

implicado nos acontecimentos do Arsenal da Marinha por ocasião do lançamento da 

canhoeira “Lagos”81. Embarcado para os Açores em 8.10.1930. Era operário do Arsenal em 

30, e tinha 28 anos de idade. Às perguntas da polícia respondeu que nada tinha com o 

acontecido, que nem sequer tinha estado no arsenal. Embora tivesse preponderância 

sobre os seus camaradas em nada contribuiu para os factos. Às perguntas da polícia de 1 
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de Outubro de 1930 negou fazer parte do comité secreto do PC ou de qualquer outro do 

mesmo partido82.  

No seu “Cadastro Político”, Bento António Gonçalves,83 no item Biografia, consta 

que em 29 de Setembro de 1930 foi preso por fazer parte do PC e de estar implicado nos 

acontecimentos do Arsenal da Marinha por ocasião do lançamento da canhoeira “Lagos”. 

Em 8 de Outubro de 1930, embarcou para os Açores. Em 1928 ou 1929 esteve em 

contacto com um elemento de nome Júlio César Leitão, que fora expulso do Brasil como 

indesejável em virtude da agitação provocada pelo PC naquele país, do qual era um dos 

primeiros filiados. Naquela data, Júlio César Leitão, Bento António Gonçalves, Daniel 

Batalha, Abílio Artur Alves de Lima, José Machado, José de Sousa, Manuel Delicado, Artur 

Curcino Pimenta, José Ferreira de Sousa e Rodrigues Loureiro, com mais alguns num 

número não superior a 18, eram os únicos componentes da Organização Comunista em 

Portugal, constituindo nessa altura a célula do Arsenal da Marinha.  

Efectuada uma reunião em conjunto, Júlio César Leitão orientou os elementos 

presentes sobre a forma como organizar o PCP, copiando para esse fim as bases da 

organização brasileira, da qual Júlio César Leitão tinha feito parte durante 7 anos. Nesta 

reunião, considerada Assembleia Nacional do Partido, Bento foi nomeado, juntamente 

com Júlio César Leitão e o espanhol Manuel Delicado, para constituir o Comité Central 

Executivo, ficando Bento Gonçalves com a Comissão Central de Organização (Comorg). 

Bento é deportado, Manuel sai para Espanha, e fica Júlio César Leitão, como único 

membro do comité, em exercício. Bento Gonçalves, com residência fixa nos Açores 

mantém ligações com Manuel Francisco Roque Júnior, com residência fixa na Madeira.  

No dia 28 de Dezembro de 1932, já em Cabo Verde, foi abrangido pela amnistia 

concedida pelo decreto nº21.943 e a 14 de Fevereiro de 1933, vem residir para a R. 

Ferragial de Baixo, n11, 4ºDto, Lisboa. 
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Em Beja orienta a conferência plena de organização, em 1929-30, na Casa dos 

Trabalhadores de Beja, tendo sido auxiliado por António Marques Monteiro, antigo 

militante do PCP, que fazia parte do Comité Local do partido em Beja.  

No dia 11 de Novembro de 1935, Bento é preso conjuntamente com José de Sousa 

e Júlio Fogaça. Eram os principais mentores do PCP (IC Moscovo) e da CIS (ISV). Bento fazia 

parte do Secretariado desde 21 de Abril de 1929 e era SG. Deixou de estar em actividade 

durante a sua prisão e deportação, de 28 de Setembro de 1930 até Março de 1933. 

Tomou parte activa na preparação da greve geral revolucionária de 18 de Janeiro de 1934, 

contra os decretos publicados em Setembro de 33, que dissolveram os sindicatos 

operários que viviam ligados às formas revolucionárias da Internacional Comunista e 

Internacional Anarquista.  

2.2. ANTÓNIO BENTO GONÇALVES/«GABRIEL BATISTA» E O JORNAL O PROLETÁRIO 

António Bento Gonçalves/«Gabriel Batista»84 escreve que «Ao mesmo tempo que 

os partidos políticos nacionais socialistas abdicavam dos princípios fundamentais da teoria 

que Marx legara ao proletariado para seu uso quotidiano na luta contra a exploração 

capitalista, os seus chefes, ainda que rotulando-se de marxistas, foram, no mundo 

moderno da luta de classes, os maiores deformadores da ciência marxista – que é como 

quem diz, do «materialismo dialéctico». 85 Os líderes da II Internacional levaram a cabo 

uma tarefa de revisão do materialismo histórico. A I Grande Guerra levou grandes massas 

de trabalhadores à defesa de uma Europa capitalista, da ordem social capitalista, da 

exploração do homem pelo homem, perpetuando assim a opulência de uns, à custa da 

miséria de outros. Durante o curso da guerra, os socialistas foram os melhores defensores 

da burguesia, «embaraçada ao curso de uma guerra por ela desencadeada, duma guerra 
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que foi a materialização positiva da exacerbação dos antagonismos de classe que o actual 

regime de exploração e permuta engendra e desenvolve»86. 

 Bento Gonçalves associa o socialismo à pequena burguesia citadina, que substitui a 

luta de classes pela colaboração de classes, porque é exactamente nesta faixa social que 

os partidos socialistas recrutam os seus militantes. No mundo capitalista, a pequena 

burguesia ocupa, no sistema económico, um papel subalterno em oposição à grande 

burguesia, classe dominante, e portanto utiliza a colaboração de classes como forma de 

ascensão social. Para Bento Gonçalves, a pequena burguesia procura, através do 

colaboracionismo, ocupar «o centro da geração de toda a vida social», numa situação de 

comando e, nisto, é apoiada pelos socialistas. Os desvios de doutrina, e o afastamento ou 

substituição da luta de classes pela colaboração de classes defendida pelos socialistas, só 

favorecem de facto a burguesia, afastando-os do proletariado. Bento Gonçalves socorre-

se de citações de Marx para tentar explicar este desvio do marxismo, protagonizado pela 

«tendência» socialista. Os socialistas, apesar das suas «aberrações»87 doutrinais, 

continuam a acreditar que caminham para atingir o mesmo objectivo de sociedade, 

reduzida a uma só classe, como defende Marx. Citando Marx, Bento Gonçalves explica a 

diferença entre sociedade presente e sociedade futura, a transformação da propriedade 

individual em propriedade colectiva dos meios de produção, assim como o caminho para a 

ditadura do proletariado. A análise das diferenças entre as duas democracias remete-a 

para um artigo futuro. Para ele, não se pode falar de democracia pura numa sociedade de 

classes, explicando como se aplica o socialismo na democracia pelo proletariado ou na 

própria democracia. Bento Gonçalves escreve que, após a guerra, assistiu-se em alguns 

países à transformação da democracia em fascismo. Para tentar perceber como a corrente 

social-reformista portuguesa compreende a conquista do poder político pelo proletariado, 

socorre-se de um artigo inserto no jornal Protesto, de 5 de Maio, “A preponderância da 

classe trabalhadora” onde o seu autor defendia a ideia, de que o operariado porque 
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constituía a maioria da população, não podia ser lesado pela governação, que cria leis que 

servem interesses particulares. Bento Gonçalves considera esta ideia uma deformação 

completa do pensamento de Marx. Explica que: 1º-na história das sociedades, quem 

domina o poder económico domina o poder político, e nesse sentido, o poder político 

pertence às oligarquias financeiras e aos truts; 2º-nenhuma classe domina politicamente 

sem se apropriar das «alavancas de comando»88 ou seja, das principais unidades de 

produção. Comparando os conceitos defendidos no artigo já referido, Bento constata o 

afastamento do socialismo em relação ao marxismo. Esta análise comparativa continua 

noutros artigos publicados nas edições seguintes. Em “Doutrina e Acção” e no artigo “Das 

Democracias”,89 António Bento Gonçalves/«Gabriel Batista» estabelece um traço distinto 

entre democracia burguesa e democracia proletária.  À medida que a revolução russa 

prosseguia, reformistas e burgueses continuam na sua senda de condenação à ditadura do 

proletariado, fazendo esforços para a «manutenção do predomínio capitalista», 

recorrendo-se de bases filosófico-política, mas ignorando a perspectiva de classe com que 

abordam a questão, escrevia Bento Gonçalves. Bento recorre à história dos movimentos 

históricos, tentando demonstrar que, em todos, a ascensão social de uma determinada 

classe que se torna dominante, passou sempre por um período de ditadura dessa mesma 

classe. A burguesia, tão cara aos reformistas, chegou ao poder em guerras civis e actos de 

força contra reis e nobres, e através da apropriação do Estado, substituindo a força da 

nobreza, pela força da burguesia. «Substituindo o regime de propriedade senhorial pelo 

regime de propriedade privada a revolução burguesa não aboliu os antagonismos de 

classe; no lugar da velha hierarquia social formam-se duas hostes distintas e 

irreconciliáveis: -o capitalista e trabalhadores assalariados»90. Os apelos da Revolução 

Francesa de «liberdade», «igualdade» e «fraternidade» serviram apenas para atrair a 

massa oprimida para a causa da burguesia mas não resolveram os problemas do 

proletariado.  
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No dia do 19º aniversário do 5 de Outubro, Bento Gonçalves escreve que a 

«revolução nacional» obedeceu ao mesmo critério: «facilitar o recrutamento das massas 

proletárias»91 no seu apoio à república. O conteúdo do movimento era diferente, como 

diferente era o objectivo da luta. Na primeira página de O proletário, Bento escreve “5 de 

Outubro”, não com «hossanas» mas para consumar o divórcio, entre a jovem república e 

o operariado. Os governos republicanos responderam às greves e reivindicações dos 

ferroviários, dos rurais de Évora, com espingardas, prisões e deportações. A República, 

proclamada em 5 de Outubro de 1910, prometeu mais do que aquilo que poderia cumprir 

e os trabalhadores aguardavam ainda pelo dia em que poderiam comemorar, o «seu 5 de 

Outubro», construído com as suas próprias mãos92.    

 Bento Gonçalves cita Karl Kautski, na época em que este era marxista, para 

responder aos adversários. Muitos políticos consideravam desnecessárias, as revoluções 

em democracia porque esta asseguraria uma evolução pacífica. A democracia socialista 

actua a nível das sociedades de consumo, dos municípios, dos sindicatos e finalmente do 

parlamento. «É-nos dada por toda a parte a faculdade de organizar sindicatos: estes 

limitam de mais em mais o poder exercido pelo capitalista na sua própria exploração, 

substituem na fábrica o absolutismo pelo constitucionalismo e preparam assim 

lentamente, a desta á forma republicana»93. A democracia socialista tem em conta os 

interesses da classe operária e no parlamento limita o poder dos capitalistas, por via de 

uma legislação proletária do trabalho. De forma natural, a democracia capitalista evolui 

para uma democracia socialista e «a conquista revolucionária do poder pelo proletariado 

torna-se inútil e favorecê-la é simplesmente prejudicial», perturbando o progresso que, 

embora fosse lento era seguro, pensava Kautski, rejeitando o carácter revolucionário e 

apostando claramente num reformismo parlamentar, utilizado por Bento Gonçalves para 

contrapor seus inimigos de tendência, e a expressão das suas ideias como «inimigos do 
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método revolucionário». Para Bento Gonçalves, estas ideias parecem um «idílio» mas não 

correspondem aos factos. O que se assistia era ao reacender da luta de classes e a 

burguesia reinventava novas fórmulas de dominação e exploração. «A luta de classes não 

desaparece, o capitalismo não é absorvido pelo socialismo, bem pelo contrário, a luta 

reproduz-se com maior amplitude; cada vitória, cada derrota tem consequências cada vez 

mais profundas»94.   

«Gabriel Batista» escreve no artigo “A propósito de uma data/ Resposta aos 

falsificadores do leninismo”, sobre a revolução russa. Na primeira parte do artigo criticas 

ao jornal Vanguarda Operária, que de «órgão de vanguarda da classe operária», se 

transformara num jornal que tinha por objectivo criticar a revolução russa e de anarco-

sindicalismo quasi revolucionário, transformara-se em anarco-reformismo. «O motivo 

essencial desta quase cristalização dos ataques ao regime dos sovietes, tem a sua 

explicação no simples facto da existência e difusão crescente de O Proletário por entre as 

massas trabalhadora, e os argumentos de toda esta campanha de difamação são colhidos 

nos arquivos da social-democracia e na imprensa burguesa».95   

«Gabriel Batista» escreve que existiam duas correntes opostas à teoria 

revolucionária do proletariado, ao marxismo-leninismo: o socialismo e o anarco-

sindicalismo.96 Estas duas correntes recorrem a uma campanha de delação, de mentira e 

de calúnia para criticarem os comunistas. Bento Gonçalves/ «Gabriel Batista» expõe a 

teoria leninista da revolução «proletariana» em três teses fundamentais, citando para isso 

Lenine, e concluindo que a revolução russa é o coroar do marxismo, aplicação prática e 

coroar de um período de preparação que se estende de 1905 até Outubro de 1917. 

Caberia aos verdadeiros marxistas-leninistas repor a verdade do «monturo» para onde 

«os responsáveis pela depressão» da organização operária portuguesa haviam atirado o 

comunismo.  
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Bento Gonçalves/ «Gabriel Batista» retoma o assunto no artigo “Acratismo 

Reformista”97 onde analisa a posição assumida pelos anarco-sindicalistas que, no contexto 

da luta de classes havia «capitulado», e pela posição do Vanguarda Operária 

marcadamente anti-soviético. Bento faz a síntese das conquistas e transformações da 

URSS e alerta para a necessidade inadiável da resolução dos problemas do proletariado 

nacional. A principal tarefa do proletariado nacional era lutar «contra os desvios do 

movimento operário nacional, contra a confusão de ideias, a mentalidade embrulhada, 

tão característica da presente fase da história da acção dos chefes cegetistas, baseada na 

prática da actuação anarco-sindicalista, na sua falência em face dos problemas 

fundamentais do proletariado nacional»98.    

 Segundo Bento Gonçalves, os anarco-sindicalistas só recorriam ao «postulado de 

Marx sobre a emancipação dos trabalhadores» nas alturas mais críticas da luta, quanto ao 

resto optavam em regra pela colaboração, mascarada de neutralidade, e expectativa. 

Colaboração do proletariado em movimentos caudilhistas disfarçados de revolucionários 

durante todo o período republicano; neutralidade tinha sido a palavra de ordem do 

«falecido porta-voz da organização operária portuguesa», o que arrastara o movimento 

operário português de derrota em derrota; expectativa numa posição «ignorante», «a 

posição do burro em frente a um palácio», posição assumida pelo Vanguarda Operária na 

luta dos trabalhadores das carnes verdes. Nas lutas travadas por estes trabalhadores a 

posição correcta era: «1º a necessidade de se organizarem segundo o princípio industrial 

único, como centralização do seu front na luta contra o front já centralizado dos 

empresários das carnes verdes; 2º as formas de luta a empregar por eles ante as 

perspectivas da redução dos salários e do pessoal operário, a que arrasta a constituição de 

truts, dos cartéis e dos sindicatos capitalistas, a esse respeito o V.O. não botou espicho 

preferiu servir-se da fraseologia pequeno-burguesa»99. Os anarco-sindicalistas não 
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tomaram estas posições porque colocaram acima dos interesses da classe: 1º-as teses do 

federalismo anarco-sindicalista, 2º- não queriam ser os primeiros a criticar o acratismo 

humanitário, optando assim pelo princípio da colaboração de classes, na luta dos 

trabalhadores das carnes verdes. A orientação dada pelos organismos anarco-sindicalistas 

na última reunião dos Sindicatos de Lisboa, realizada na sede do Sindicato dos 

Empregados do Comércio e Indústria, para decidir a questão do horário de trabalho, fora 

colaboração de classes, apesar de se ter votado contra esta posição colaboracionista, 

numa altura em que o patronato se preparava para aumentar o horário de trabalho e 

diminuir os salários. Bento Gonçalves recorre a citações do jornal Vanguarda Operária 

para criticar a posição dos acratas no movimento operário nacional e relembra a 

conferência realizada na Voz do Operário por Brito Camacho. Bento Gonçalves termina 

escrevendo que o país vivia uma «crise angustiosa sem precedentes» e o proletariado 

português sabia que o desemprego e o salário eram os principais problemas do país. No 

ambiente de crise, as palavras de ordem que o proletariado devia adoptar para a luta 

eram: os salários, a jornada das 8 horas de trabalho, o desemprego, a aliança entre o 

proletariado empregado e os desempregados, entre o proletariado rural e urbano, a 

actualização dos salários, a defesa do regime de oito horas para todas as profissões em 

geral, a manutenção dos sem trabalho com salários a expensas do Estado e do patronato, 

a formação de comités de luta nas fábricas, nas cidades e nos campos100.  

 Bento Gonçalves escreve que a Comissão Intersindical era formada por alguns 

milhares de trabalhadores, os marítimos da velha federação, ferroviários da CP, 

arsenalistas da marinha, profissionais culinários, rurais de Beja, empregados de escritório, 

e aprovara a palavra de ordem Pão ou trabalho! e a luta contra a crise do trabalho, pela 

defesa da jornada das oito horas, actualização dos salários e combate à crise.  O 

Vanguarda Operária, porta-voz da CGT, da Comissão Inter-Federal e das Câmaras Sindicais 

de Trabalho, opunha-se a esta palavra de ordem da CIS, propondo a fórmula trabalho para 

todos. Os militantes anarco-sindicalistas resolvem incluir no seu programa duas questões: 
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combate à crise do trabalho e defesa da jornada das oito horas, mesmo depois da CIS ter 

sido formada e rejeitado o princípio do colaboracionismo. Bento Gonçalves surpreende-se 

com a fórmula encontrada pelos anarco-sindicalistas na resolução da crise do trabalho: 

lutar pelo despedimento das mulheres em todos os ramos de trabalho que ocupam. Bento 

Gonçalves acentua a importância, a força e o poder das massas, desvalorizadas pelos 

anarco-sindicalistas e a necessidade da satisfação das suas reivindicações. «Gabriel 

Batista» salienta a acção da CIS em defesa do horário e trabalho e conclui da necessidade 

de formação de uma nova Central Operária porque a Organização Central (refere-se à 

CGT) «abre falência», e a Câmara Sindical de Trabalho «dormia a sono solto». Os desvios 

da CGT e a sua incapacidade de resolução dos problemas resultavam numa tomada de 

posição do proletariado que exigia que no lugar da «velha CGT» devia surgir uma nova 

Central, mais forte e mais integrada na luta de classes. «Gabriel Batista» refere-se à jovem 

Comissão Intersindical que ocuparia o «esqueleto» da CGT. As massas e os militantes não 

se deixariam arrastar pelo «oportunismo da colaboração de classes e da capitulação 

sindical» e acolheriam esta nova Central em formação101. 

 De salientar no entanto, que no mesmo órgão de imprensa, a CIS, respondendo à 

circular nº2, emitida pela Comissão Inter-Federal afecta à CGT, esclarece que esta 

comissão era produto de uma reunião iniciada pelo Sindicato dos Empregados no 

Comércio e Indústria, para decidir se a organização devia aceitar, ou não, o envio de 

delegados à comissão oficial que negociaria a regulamentação do horário de trabalho mas 

não pretendia constituir-se em Central. Esta comissão oficial proposta pelos patrões e pela 

indústria só tinha delegados dos Empregados no Comércio e na Construção Civil, as 

restantes corporações operárias rejeitaram fazer parte desta comissão paritária. Por 

detrás da CIS apenas existia a vontade dos Sindicatos que ela representa e até à data 

apenas tinha poderes para tratar a questão do horário de trabalho. «A afirmação de que a 

comissão pensa criar uma nova Central Operária, não carece de desmentido, ela carece 

antes de ser repudiada como insidia, tendente a produzir mais ainda – se é possível - a 
                                                           
101

 António Bento Gonçalves/ «Gabriel Batista», “Contra a Corrente/ A desagregação do anarco-
sindicalismo”, O Proletário, Ano II, nº29, Porto, 7 de Junho de 1930, p.1. 



 

53 

 

confusão das hostes proletarianas, sabido como é, que essa insinuação morre pela base, 

porquanto a CIS não a poderia realizar mesmo que quisesse, pelo facto simples e concreto 

de não lhe estarem demarcados esses objectivos. Mas a balela, não é só da circular nº2, 

ela é o produto dum pensamento preconcebido e tanto assim que em A Vanguarda 

Operária e O Eco Metalúrgico se encontra a mesma prosa tendente a fazer acreditar na 

criação de uma nova Central Operária».102 Na circular nº2, a CIF continua a rejeitar os 75% 

para os desempregados, repetindo que esse subsídio traria aumento de impostos. A CIS 

defende os 75% mas isto não significa que concordasse com o aumento dos impostos. 

Aliás propunha-se a enviar uma circular de esclarecimento a todos os sindicatos, «para 

desmanchar a balela da criação de nova Central Operária propõe que a Comissão Inter-

Federal de Defesa dos Trabalhadores inclua nos seus trabalhos, os pontos de vista dos 

Sindicatos aderentes à CIS»103, o que naturalmente conduziria à dissolução da CIS num 

trabalho de Unidade Sindical.  

No artigo “O sentido da nossa política”, começa por afirmar que os anarco-

sindicalistas os acusam de serem políticos e fazerem parte de um partido político-estatal, 

ou político-governamental, um «crime tremendíssimo» para os líderes do movimento 

sindical anarquista. Bento Gonçalves defende a natureza de partido político, utilizando 

citações de Lenine, para justificar a sua concordância teórica com a política e a presença 

do partido comunista no parlamento. “Somos políticos”, escreve, como são igualmente 

políticos os anarco-sindicalistas porque fazem política. Para ele havia no entanto um 

flagrante contraste entre a forma como ambos fazem política. “A questão da emancipação 

dos trabalhadores é uma questão política antes de tudo”, escreve citando Lenine para o 

justificar. O proletariado tem de conhecer a acção económica, política, cultural de todos 

os actores sociais para tomar consciência de classe. É na actuação política e não só que os 

actores sociais se distinguem. Para criar uma consciência revolucionária, o proletariado 

tem de ser político e inserir-se em todos os movimentos políticos contra o capitalismo. A 
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política dos comunistas é uma política independente e revolucionária, concebida na 

fórmula, classe contra classe, na qual o proletariado tem como «missão histórica», 

destruir as classes que lhe são «antagónicas», para construir uma sociedade sem classes. 

Os anarquistas e anarco-sindicalistas criticam os comunistas apelidando-os de «políticos» 

porque se restringem à análise da actuação política dos comunistas no parlamento. Os 

anarquistas e anarco-sindicalistas utilizam os seguintes argumentos: «1º aceitar a acção 

parlamentar é aceitar o colaboracionismo; 2º que os deputados comunistas chegados ao 

parlamento, começarão por fazer impreterivelmente uma carreira burguesa».104 A análise 

da acção parlamentar dos partidos comunistas a nível mundial serviria só por si por 

destruir estes argumentos. Segundo afirmava Lenine, não era só na «esfera da acção 

parlamentar», mas em todos os domínios da vida social, em todas as carreiras políticas e 

culturais que a acção dos comunistas se deve inserir. Segundo Bento, a nível nacional, os 

exemplos encontrados serviriam para demonstrar o aburguesamento e o carreirismo de 

muitos anarquistas no movimento sindical e nas suas organizações. Quantos não se 

haviam já servido do jornalismo e dos sindicatos uma carreira burguesa. O movimento 

operário isolado do marxismo-leninismo cai no «lodaçal burguês» e a classe operária 

perde a sua independência. Ele dá como exemplo a última actuação dos militantes da 

construção civil que adoptaram uma postura colaboracionista e a orientação dos 

dirigentes da Federação corticeira que solicitaram ao governo medidas que apenas 

interessam à burguesia. O partido comunista é um partido político, genuinamente 

proletário e anti-colaboracionista, e por isso Bento Gonçalves não aceita como crítica o 

facto de ser «político», antes considera que a acção dos comunistas, na perspectiva do 

marxismo-leninismo, é, em todos os campos da vida social, uma actuação marcadamente 

política.  

 Na Conferência Sindical Têxtil que se realizou no dia 27 de Julho de 1930, na sede 

do Sindicato dos Fabricantes de Tecidos, na vila de Gouveia, a CIS apresenta as suas 

propostas reivindicativas: jornada máxima de trabalho de oito horas de trabalho; seis 
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horas para as indústrias tóxicas e para as mulheres e crianças; um subsídio de 75% para os 

desempregados e que estes sejam isentos do pagamento das rendas de casa105. Nesta 

conferência, foram discutidas as teses: “Uniformidade de salários”; ”Segurança e Higiene”; 

“Protecção às Mulheres e Menores na Indústria” e “Organização”.  

 «Gabriel Batista» critica Emídio Santana e o acratismo, assim como a sua forma de 

análise da revolução russa, ao escrever que John Reed se esquecera do anarquismo que 

estava espalhado pelos camponeses russos. «Gabriel Batista» explica que o movimento 

insurreccional dos camponeses, liderados pela vanguarda do operário citadino e pelo 

partido de Lenine transformou a revolução democrático-burguesa em revolução socialista, 

utilizando como palavra de ordem: «terra aos camponeses» e não «às comunas de 

camponeses». O sinónimo de «terra aos camponeses» era a repartição ou distribuição da 

terra por eles, acompanhada de luta contra o tsarismo e nacionalização do solo, abolição 

da propriedade territorial e formação dos sovietes rurais. Isto impossibilitaria o direito de 

compra e venda de propriedade e portanto a criação ou formação de grandes 

proprietários rurais. Contrapondo a ideia de Emídio Santana de que o usufruto da terra 

não foi mantido aos camponeses, «Gabriel Batista» compara as percentagens de posse 

das terras, antes e depois da revolução, entre camponeses pobres e Kulaks. Relativamente 

aos sovietes, Bento Gonçalves esclarece que «A ditadura do proletariado que, do mesmo 

modo que a ditadura em geral, não exclui a noção de democracia para a classe que a 

exerce – é realizada através dos Sovietes, órgãos estáticos desta ditadura, pela 

representação neles dum modo directo (directo, entenda bem, caro amigo!) do 

proletariado e dos camponeses pobres e médios (exclusão feita aos Kulaks e aos nepmans 

- estes últimos pequena burguesia urbana) e por eles somente.»106 Para se ser deputado 

aos sovietes a condição essencial era ser elemento trabalhador, e não constituía qualquer 

privilégio porque segundo o direito russo esta situação não lhe concedia imunidade de 
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qualquer espécie ou remuneração salarial especial. O salário máximo era de 250 rublos, 

quer fosse Presidente da República, quer fosse deputado, comissário do povo ou operário 

de 1ª categoria. Bento Gonçalves explica, a título de resposta às posições de Emídio 

Santana, as opções de Lenine no período pós-revolucionário, aquilo que hoje vulgarmente 

se designa por um recuo relativamente ao processo revolucionário – a NEP. A introdução 

da NEP em 1922 teria tido como principais «detractores» exactamente os anarquistas, 

mas tinha por objectivo ligar as economias individuais dos pequenos camponeses à 

economia socialista. Bento Gonçalves refere-se à colectivização dos campos e ao processo 

revolucionário agrário russo, com a formação de sovkoses (comunas soviéticas) e os 

kolkoses (economias colectivas) e prevê o desaparecimento e liquidação dos Kulaks 

(pequena burguesia agrária) como classe, terminando o seu artigo de uma forma mais 

acintoso, chamando «seita de rafeiros» aos anarquistas que se armavam em amigos do 

proletariado russo e defensores da Revolução de Outubro, embrulhando as questões e 

confundindo o que para «Gabriel Batista» era a «criação mais sublime»107 da revolução. 

Neste mesmo número, surge a Biografia de Estaline e uma citação de Lenine: «Nós 

divergimos dos anarquistas no facto de que admitimos a necessidade “do Estado” para a 

realização da transformação revolucionária».108 
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3. O PERCURSO DE JOSÉ DE SOUSA: O DIRIGENTE COMUNISTA E O DIRIGENTE SINDICAL 

    3.1. JOSÉ DE SOUSA E A FORMAÇÃO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 

DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

O documento aprovado em reunião plenária da Comissão Central Executiva da 

Federação Nacional dos Trabalhadores de Transportes e Comunicações, dirigido aos 

ferroviários do Sul e Sueste, descreve o percurso empreendido para a concretização desta 

Federação109. «A ideia do Congresso Nacional dos Trabalhadores de Transportes e 

organização da respectiva Federação foi oficialmente lançada em Dezembro de 1929, pela 

Comissão Central Executiva da Federação Nacional dos Trabalhadores Marítimos e Fluviais 

e incluída na ordem de trabalhos da reunião do seu Conselho Federal, que se efectuou em 

15 e 16 de Dezembro do mesmo ano, com delegados directamente mandatados para isso, 

pois que todos os sindicatos federados, com a devida antecedência, tinham recebido o 

respectivo texto da resolução a esse assunto referente»110 

Em 1929, a antiga Federação convida os sindicatos para uma Conferência de 

unidade e em 1930 propõe a constituição de uma comissão onde estivessem 

representadas as duas Federações e os sindicatos de transportes ferroviários e urbanos 

para, em conjunto, constituírem uma Federação de Transportes. Após alguns trabalhos, 

ficou constituída a comissão das duas federações, a que se associaram os representantes 

dos sindicatos da CP (Companhia Portuguesa dos Caminhos de Ferro) e dos Chauffeurs de 

Lisboa. Os ferroviários do Sul e Sueste, bem como os do Minho e Douro, recusaram tomar 

parte dos trabalhos, com o pretexto de que a ocasião não era propícia aos debates de um 

assunto de tal magnitude.  

A CGT examina a proposta e aprova-a. Manuel Joaquim de Sousa confirma que 

inicialmente mostraram boa vontade e não levantaram o problema das tendências, 
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porque consideravam que se impunha o interesse do proletariado, mas contrariamente ao 

decidido no Congresso, a tendência da Federação era acentuadamente pró-Moscovo pois 

nele foram votadas decisões previamente decididas em Moscovo111. A Batalha, órgão da 

Comissão Inter-Federal, refere que o motivo da formação de uma «Federação Única dos 

Trabalhadores de Transportes» era o de evitar a dispersão de esforços, a existência de 

duas Federações Marítimas e a necessidade de coordenação de forças112. 

O Secretariado do PCP na formulação das «Teses do secretariado do PCP sobre a 

fusão das Federações Marítimas, pro-federação dos transportes», de 16 de Fevereiro de 

1930, referia-se à «cisão dentro da organização dos trabalhadores de transportes 

(marítimos e ferroviários), num contexto de «capitulação do anarco-sindicalismo», de 

reformismo sindical, de degradação progressiva da situação material dos trabalhadores, 

de repressão policial, salários de miséria, desemprego crescente, ausência de legislação 

social, supressão do direito à greve, censura à imprensa revolucionária, apresentando a 

fusão dos sindicatos de transportes como um «combate político de massas». A luta pela 

fusão dos marítimos e ferroviários fundamentar-se-ia numa acção sistemática de 

explicação e «atracção das massas à luta de classes» e na ligação da luta «à linha da ISV», 

prevendo a constituição de «brigadas de choque» recrutadas dentro da massa operária113.   

O Conselho Federal da Federação Nacional dos Trabalhadores Marítimos e Fluviais 

reunia a 16 e 17 de Dezembro de 1929, com a presença de 14 sindicatos federados, dos 

quais um representado indirectamente, e adoptou por unanimidade a resolução 

respeitante ao Congresso de Transportes. Poucos dias depois, dirigia-se a Comissão 

Central Executiva desta Federação à Comissão Administrativa da Federação de Indústria 

de Transportes Marítimos e Fluviais, comunicando-lhe oficialmente a resolução adoptada, 

solicitando uma reunião conjunta destinada à organização de uma comissão mista, que, 

em nome das duas federações, convidasse todos os sindicatos de transportes de Lisboa e 

                                                           
111

 Cf. Manuel Joaquim de Sousa, Últimos Tempos de Acção Sindical Livre e do Anarquismo Militante, p.115. 
112

 “Movimento operário / Trabalhadores de Transportes”, A Batalha, Lisboa, 13 de Setembro de 1930, Ano 
I, n.º1, p.4. 
113

 “Teses do secretariado do PCP sobre a fusão das Federações marítimas”, F.534, op.7, d.433, p.18, ICS, 
Doc.252, maço172,caixa 8. 



 

59 

 

arredores a constituírem uma Comissão Organizadora do Congresso dos Trabalhadores de 

Transportes.  

Na reunião conjunta de dia 17 de Janeiro de 1930 entre a Comissão Central 

Executiva da Federação dos Trabalhadores Marítimos e a Comissão Administrativa da 

Federação da Indústria de Transportes Marítimos e Fluviais, na sede da Associação dos 

Fragateiros do Porto de Lisboa, às 21:15 horas, José de Sousa114 expõe os fins da 
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assembleia da Federação dos Marítimos, onde 600 a 700 marítimos discutem o facto dos Armadores e 
Agentes de Navegação terem abolido a hora de almoço. Na clandestinidade, usava o pseudónimo de «Raul 
Marques». Na intervenção na XII Reunião Plenária da IC, em fins de Agosto, princípios de Setembro de 1932, 
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convocação da reunião: «1º Em acordar entre as duas Federações a convocação de um 

Congresso Nacional de Trabalhadores de Transportes, que terminasse de vez com a 

divisão entre os trabalhadores desta indústria, organizando uma única Federação; 2º 

Estabelecer entre as duas Federações, na hipótese de concordância no primeiro ponto, 

uma entente que lhes permitisse, até à data da realização do referido congresso, conduzir 

em conjunto as questões que interessassem de um modo geral a todas as classes 

marítimas»115. Nesta reunião usaram ainda da palavra José Francisco e Carlos Martins, da 

nova federação, que se afirmavam mandatados pelos seus sindicatos para estabelecerem 

acordos. José de Sousa apresenta um texto de acordo, seguindo-se a redacção do 

mesmo116. Declararam-se, pessoalmente, os delegados da Federação da Indústria de 

Transportes Marítimos e Fluviais de acordo com estes critérios, comprometendo-se a 

convocar o seu Conselho Federal onde aprovaram o Congresso de Trabalhadores de 

Transportes e, nesse sentido, mandataram os seus delegados. Nesta reunião, os 

delegados da Federação da Indústria de Transportes Marítimos e Fluviais declararam-se 

mandatados para fazerem a fusão entre as duas federações marítimas. Contra esta 

pretensão, objectaram os delegados da Federação Nacional dos Trabalhadores Marítimos 

e Fluviais alegando que não tinham mandato, e a fusão feita pelas duas comissões 

delegadas, não correspondia a uma fusão sólida, porque sendo constituída pelo cume, 

não atingiria a base. Estes delegados entendiam que se devia aproveitar a oportunidade 

para procurar ligar todos os organismos operários de transportes, opinando, portanto, 

para que fosse convocado um «congresso amplo de todas as classes», onde se faria uma 

«verdadeira unidade de massas», partindo da base, o que não sucederia se a fusão se 

                                                                                                                                                                                 
José de Sousa/ «António», ao falar do dia de luta contra o desemprego («29»), refere que se deparou com 
uma forte oposição dos social–fascistas, socialistas e anarquistas. Dos 60 sindicatos que os apoiaram, apenas 
20 eram aderentes da CIS. Sobre esta intervenção, veja-se: “Intervenção de «António» na XII Reunião 
Plenária da Internacional Comunista”, Estudos sobre o Comunismo, n.º 2, pp.27a31. Em 1942, José de Sousa 
foi expulso do PCP. Em 1946, aproximou-se do partido socialista. Nos anos 50, com António Sérgio, 
desenvolveu actividades cooperativas, fundando o Ateneu Cooperativo da Fraternidade Operária. Faleceu 
em 1967. 
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 “Federação Nacional dos Trabalhadores de Transportes / Nova Jornada em Prospectiva”, O Ferroviário, 

Lisboa, 1 de Março de 1930, Ano 18º, n.º 269, p.3. 
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efectuasse entre comissões dirigentes, ou seja, pelo topo117. Uma nova reunião dos 

delegados das duas Federações efectua-se na Associação dos Fragateiros ainda no mesmo 

mês, onde decidem, em nome das duas Federações, convidar para uma reunião 

representantes da Associação dos Chauffers do Sul de Portugal, da Associação do Pessoal 

da Carris, do Sindicato do Pessoal dos Caminhos-de-ferro Portugueses e do Sindicato do 

Pessoal dos Caminhos-de-ferro do Sul e Sueste. Na mesma altura, não endereçaram 

convite à Federação Ferroviária, dada a convicção que tinham, quer os representantes 

duma Federação Marítima, quer doutra, de que ela deixara de existir.  

Esta reunião realizou-se a 9 de Fevereiro de 1930, às 15 horas, na sede da 

Associação dos Inscritos Marítimos (Pessoal de Câmaras), a convite da Comissão conjunta 

das duas federações marítimas (Federação Nacional dos Trabalhadores Marítimos e 

Fluviais, Federação da Indústria de Transportes Marítimos e Fluviais), que era composta 

por José de Sousa, Francisco Ferreira Costa e Alexandre Marques, pela antiga federação e, 

José Francisco, Augusto Simões e Carlos Martins, pela nova federação, com as direcções 

do Sindicato Ferroviário e da Associação de Classes dos Chauffeurs do Sul de Portugal. Na 

reunião estavam presentes, pelo Sindicato Ferroviário, António Afonso Pereira, Carlos 

Consigliéri, Manuel Fernandes, Dionísio Viegas e Manuel Tomé e, pela Associação dos 

Chauffeurs do Sul de Portugal, Augusto Duarte, Albano de Matos e Fernando Casimiro 

Mansos. O Sindicato do Pessoal do Sul e Sueste118 estava ausente, não respondeu ao 

convite, assim como o Sindicato do Pessoal da Carris. Os presentes representavam 11000 

trabalhadores de transportes (segundo o jornal O Eléctrico, 16000119) organizados em 25 

sindicatos que se constituem em Comissão Organizadora do Congresso Nacional dos 
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 Para mais informações sobre esta classe, leia-se o seu órgão de imprensa Sul e Sueste que se publicava no 
Barreiro. O Sindicato dos Ferroviários do Sul e Sueste aderiu em Julho de 1921 à CGT por resolução das 
assembleias-gerais dos dias 19, 20, 21 e 27 de Julho do mesmo ano. O delegado da Federação Ferroviária ao 
Congresso da Covilhã realizado nos dias 1 a 5 de Outubro de 1922 foi Mário Castelhano. 
119

 “O Congresso Nacional de Trabalhadores / de Transportes”, O Eléctrico, Lisboa, 28 de Março de 1930, 
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Trabalhadores de Transportes, deixando lugares abertos para os restantes organismos de 

transportes que viessem a aderir à preparação do Congresso. Para além destas, existiam 

mais 15 no país, umas desorganizadas, outras com um regular funcionamento que 

convinha motivar para o trabalho de organização, de forma que este congresso fosse uma 

demonstração de força dos organismos de transportes. Nesta reunião, a comissão 

formulou uma circular enviada às organizações de transportes, explicando que, na maioria 

dos países avançados, existiam federações operárias de transportes, onde todos os 

trabalhadores se encontravam unidos, o que não acontecia entre nós, onde pairava a 

divisão e o isolamento dos vários Sindicatos de Transportes. A falta de coesão e de 

unidade na luta, colocava os trabalhadores indefesos face ao patronato, isolamento que 

proporcionava a formação de um espírito corporativista, impedindo o desenvolvimento da 

consciência de classe. A circular da Comissão Organizadora do Congresso, datada de 

Lisboa, 18 de Fevereiro de 1930 e assinada em nome da Federação dos T.M. e F. de 

Portugal, por José Francisco120, Augusto Simões e Carlos Martins e pela Federação dos 

T.M.F.R.P., por José de Sousa, Alexandre F. Costa e Alexandre Marques, dirigida aos 

Sindicatos Operários de Transportes, apelava aos diversos sindicatos que lhes enviassem 

propostas e sugestões sobre as questões a debater no Congresso121.  

O jornal O Eléctrico, órgão da Classe dos Empregados da Companhia Carris de Ferro 

de Lisboa, dedica as primeiras páginas do dia 28 de Março de 1930 ao Congresso Nacional 

de Trabalhadores de Transportes, faz o historial da reunião onde foi decidido iniciar os 

trabalhos necessários para a realização deste Congresso, com o fim de unir, numa única 

Federação, todos os trabalhadores de transportes, formando-se uma Comissão 

Organizadora do Congresso. O Congresso, inicialmente marcado para 1 de Maio de 
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1930122, data que O Ferroviário considerava ser a «fixada para as manifestações de grande 

rebeldia da classe operária»123 é adiado para 20 de Julho de 1930.  

No documento aprovado em reunião plenária da Comissão Central Executiva da 

Federação Nacional dos Transportes e Comunicações, dirigido aos Ferroviários do Sul e 

Sueste, esclarece que, a 4 de Abril de 1930, o Secretariado da Comissão Organizadora do 

Congresso enviara à Federação Ferroviária um ofício, partindo do princípio que a 

Federação Ferroviária deixara de existir (pela prisão dos seus elementos) porque pelo 

menos há três anos que «não davam sinal de actividade» e os seus haveres encontravam-

se à guarda da Associação dos Chauffeurs. Ao efectuarem uma reunião com os Corpos 

Gerentes do Sindicato Ferroviário do Minho e Douro, verificaram com «espanto e 

satisfação» que a Federação existia e que até tinha um secretário-geral. Convidaram então 

esta Federação a dar o seu parecer e pediram a nomeação de delegados à comissão 

preparatória do Congresso. Juntariam a este ofício uma circular semelhante à enviada aos 

outros organismos. A 10 de Abril ainda não tinha obtido resposta e o Congresso era 

transferido para 20 de Julho de 1930. Finalmente, a 14 de Maio, a Federação Ferroviária 

das linhas do Estado responde, explicando que há dois anos, na Associação dos 

Chauffeurs, em Lisboa, onde a Federação Ferroviária também tivera a sua sede, tinham 

sido presos 13 ferroviários do Sul e Sueste, dos quais dois faziam parte os corpos gerentes 

da Federação, organismo este que, desde o arrendamento das linhas férreas do Estado, 

vinha «desenvolvendo fortemente a sua acção, motivo esse que, anteriormente a essas 

prisões, já havia provocado a deportação dos camaradas Mário Castelhano e Rijo, que, na 

Federação, respectivamente, desempenhavam as funções de secretário-geral e secretário 

administrativo»124. A Federação Ferroviária discordava do texto do documento que lhes 
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fora enviado, assim como com a «inactividade» que lhes era atribuída, porque esse 

enfraquecimento notava-se em todos os sindicatos e em toda a organização operária 

portuguesa.  

A Comissão Executiva do Sindicato do Sul e Sueste envia a 15 de Abril de 1930 um 

ofício à Comissão Organizadora, confirmando que os Ferroviários do Sul e Sueste não 

tomariam assento no Congresso. Face a esta recusa, a Comissão Organizadora publica o 

documento que temos vindo a analisar, esclarecendo os ferroviários, considerando-os 

desorganizados ou mal informados. A Comissão provava facilmente, através de 

documentação variada, que o Sindicato do Sul e Sueste fora sempre notificado de todos 

os passos dados para a sua execução. A própria CIF, em reunião especial que efectuara 

com os organismos de transportes confederados, a que compareceram os dirigentes do 

Sindicato do Sul e Sueste, juntou inutilmente esforços para que comparecessem no 

Congresso e, portanto, nada justificava a sua ausência125. O documento dirigido 

directamente aos ferroviários do Sul e Sueste historia o passado revolucionário e de luta 

da classe ferroviária, apela à adesão à Federação e acusa os seus dirigentes de não 

atenderem aos interesses da classe, apelidando-os de «obstrucionistas». Contra estes 

dirigentes, contra os políticos burgueses, a favor do robustecimento do sindicato, lado a 

lado com os 3500 ferroviários já federados, se deviam colocar os ferroviários do Sul e 

Sueste. A Federação apela à adesão na FNTTC e à assinatura do seu órgão de imprensa 

federal O Reduto126. 

O Ferroviário relata todas as reuniões plenárias efectuadas para a preparação do 

Congresso dos Trabalhadores dos Transportes127. A Iª reunião da Sessão Plenária da 

Comissão Organizadora da Federação realiza-se a 13 de Fevereiro 1930 e aprova uma 

circular a enviar a todos os organismos de transportes de Portugal, colónias e ilhas. O 

secretariado era constituído por Manuel Tomé, secretário administrativo; José de Sousa, 
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secretário correspondente do Norte; Augusto Simões, secretário correspondente do Sul; 

M. Fernandes, tesoureiro. A IIª reunião da Comissão Organizadora realizada em 20 de 

Fevereiro resolve a questão da Ordem de Trabalhos do congresso. José de Sousa fica com 

as questões de organização e Alexandre Marques, José Francisco, Augusto Duarte e José 

Júlio Ferreira são encarregados de exporem a crise do trabalho, respectivamente nos 

seguintes ramos de indústria: Transportes Marítimos de Portos, Transportes Marítimos de 

Longo Curso, Transportes Urbanos Terrestres e Transportes Terrestres de Longo Curso. Os 

membros da Comissão Organizadora trocam impressões sobre a nacionalização dos 

serviços ferroviários, municipalização dos serviços eléctricos, assim como da revisão do 

Código Disciplinar da marinha mercante e da transferência da direcção desses serviços 

para o Ministério do Comércio. A IIIª reunião de 7 de Fevereiro de 1930 aprova o texto 

circular a enviar aos organismos de transportes do Porto e arredores e o sistema de 

votação a adoptar no Congresso. José de Sousa fica encarregue de resolver a questão da 

representação no Congresso dos sindicatos regionais. A IVª, a 6 de Março de 1930, aprova 

a circular a enviar aos sindicatos dos transportes do sul do país e nomeia delegados à 

reunião conjunta dos Corpos Gerentes do Sindicato Ferroviário do Sul e Sueste, com o 

Sindicato do Pessoal da Carris. Os membros da Comissão Organizadora trocaram 

impressões sobre o pagamento da cota de adesão ao Congresso dos sindicatos marítimos 

federados, de que assumiram a responsabilidade as duas federações representadas na 

Comissão e nomeiam uma comissão composta por José Francisco, José de Sousa, Manuel 

Tomé e Albano de Matos, respectivamente pelos jornais A Voz dos Marítimos, O 

Marítimo, O Ferroviário e o Profissional do Volante, especialmente encarregue da 

elaboração de um parecer sobre a imprensa dos trabalhadores de transportes a 

apresentar ao Congresso128. Na Vª reunião, realizada a 13 de Março de 1930, com a 

presença dos representantes do Sindicato do Pessoal da Carris, combinam realizar uma 

assembleia magna dos trabalhadores da Carris a 15 do mesmo mês, com o objectivo de 

                                                           
128

 Sobre a Imprensa Federal, veja-se “Classe Contra Classe/ Tácticas e Organização / Imprensa Federal / 
Estatutos Federais / Teses apresentadas e aprovadas ao Congresso Nacional dos Trabalhadores de 
Transportes do País realizado em Julho de 1930”, Lisboa, Edição da Federação Nacional dos Transportes e 
Comunicações, 1932, Arquivo pessoal do Professor Doutor António Ventura, pp.35 e 40. 



 

66 

 

fixarem a posição da classe face ao projectado Congresso. Inicia-se a discussão e votação 

do regulamento do Congresso.  

A Assembleia-geral dos empregados da Companhia Carris de Ferro de Lisboa 

realiza-se a 15 de Março de 1930, sob a presidência de Clemente dos Anjos, secretariado 

por José Fernandes e Nicolau Agostinho, com a seguinte ordem de trabalhos: «1º Para os 

nossos delegados darem conta da reunião de preparação do Congresso; 2º Eleição de 

novos corpos gerentes; 3º Para a comissão de melhoramentos dar contas das petições 

feitas junto da Companhia»129. Segundo o órgão oficial da Carris, a classe estava 

largamente representada com as salas repletas e foram oradores: António F. Regada, 

Augusto Duarte, delegado dos «chauffeurs»; José Francisco, delegado dos Marítimos de 

Longo Curso; Augusto Simões, delegado do Sindicato do Pessoal de Câmaras, Carlos 

Faneca, delegado da Federação Marítima. António F. Regada, depois de se referir à 

organização do Congresso, envia para a mesa a proposta de adesão que, posta à votação, 

foi aprovada. Os primeiros nomes propostos para delegados à Comissão Organizadora por 

Regada, Macedo Pereira e José Simões são rejeitados, aprovando-se os nomes propostos 

por Augusto P. Santos, Macedo Pereira e Benjamim Vilarinho130. A moção é aprovada 

«entre vivas à unidade e apoio incondicional» dos trabalhadores da Carris ao Congresso 

Nacional de Transportes que autorizam a Comissão Administrativa a tomar as resoluções 

necessárias face aos encargos resultantes destas resoluções131. 

A VIª reunião da Comissão Organizadora realizou-se a 20 de Março de 1930, data 

da tomada de posse dos dois representantes do Pessoal da Carris de Lisboa, eleitos na 

assembleia-geral de 15 de Março (Macedo Pereira e Benjamim Vilarinho), e nomeia 

igualmente o delegado que seguiria para o Norte em missão de propaganda e preparação 

do Congresso, fixando-se o programa e orientação a seguir por esta delegação. Na VIIª 

reunião, a 27 de Março de 1930, decide enviar uma delegação ao Sul do país. Na VIIIª 
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reunião, realizada a 3 de Abril de 1930, em Lisboa, toma conhecimento do relatório 

enviado à sessão que em 28 de Março se efectuou no Porto, assim como dos trabalhos da 

Sub-Comissão organizadora no Norte e oficiam a Federação Ferroviária, satisfazendo os 

desejos dos ferroviários do Minho e Douro e a CGT, comunicando-lhes oficialmente a 

realização do Congresso. Na IXª reunião, a 10 de Abril de 1930, aprova-se o relatório da 

delegação enviada ao Sul do País. A Comissão Organizadora decide adiar o congresso para 

20 de Julho de 1930, enviando aos Sindicatos de Transportes uma circular justificativa 

desta resolução. A Comissão Organizadora da Federação nomeia delegados para uma 

sessão de trabalhadores marítimos em Setúbal e outra em Almada, bem como para as 

reuniões de ferroviários no Entroncamento e Torre das Vargens132 e Sub- Comissão Norte 

do Sindicato dos Ferroviários, onde aderem à unificação e fusão e ao Congresso de 

Trabalhadores de Transportes133. O Ferroviário publica todos os passos dados para a 

concretização do Congresso dando informações detalhadas sobre as reuniões plenárias da 

Comissão Organizadora em Lisboa e a constituição de uma sub-comissão organizadora no 

norte, preparatória do Congresso sediada no Porto134. Os serviços de informação para a 

imprensa da Comissão Organizadora do Congresso sintetizam as reuniões plenárias 

realizadas para a preparação do Congresso; noticiam ainda a reunião em Alfarelos, onde 

os ferroviários aderem ao Congresso; a realização em Santarém de uma reunião 

preparatória ao Congresso; da reunião da comissão de imprensa no Porto, conjunta com 

uma sessão de propaganda do Congresso e as conclusões obtidas nas reuniões em Sines e 

Portimão. A Comissão Organizadora estabelece com todos os sindicatos que estavam a 
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preparar trabalhos para o Congresso como data limite de entrega, o dia 10 de Abril de 

1930135. 

A Sessão Plenária da Comissão Organizadora da Federação realiza a X reunião a 17 

de Abril de 1930 e a XI a 24 de Abril do mesmo ano, onde as associações de Chauffers do 

Norte de Portugal, Carris de Ferro do Porto e Trabalhadores Fluviais do Porto e Gaia, 

reunidos em Assembleia-geral, ratificam a sua adesão ao Congresso. A Comissão 

Organizadora nomeia os delegados à sessão magna das Classes Marítimas que se realiza a 

1 de Maio e à sessão magna dos Ferroviários de 4 de Maio, tomando conhecimento que 

os Condutores de Carroças de Lisboa pretendiam reorganizar a sua Associação de Classe 

na reunião de 27 de Maio. A XII reunião preparatória do Congresso realiza-se a 8 de Junho 

de 1930136. 

Os Ferroviários, reunidos em sessão magna a 4 de Maio de 1930 na Caixa 

Económica Operária, decidem: «1º Dar todo o apoio à deliberação dos Corpos Gerentes 

do Sindicato, em comparticipar dos trabalhos da Comissão Organizadora do Congresso 

Nacional dos Transportes; 2º Manifestar o seu contentamento pela boa marcha de todos 

os trabalhos já iniciados e que do Congresso saia uma forte organização capaz de 

defender os nossos legítimos direitos; 3º Concretizar a adesão ao Congresso, tanto moral 

como material, de harmonia com as resoluções já acatadas, pelas Federações e Sindicatos 

aderentes»137. A carta que «David Nascimento», secretário da Comissão Sindical do PCP, 

envia a Germanetto do Comité Executivo e do Secretariado da Prófintern refere que a CIS 

assiste a esta reunião onde estariam cerca de 1000 ferroviários, sendo a moção da 
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Comissão aprovada entre aclamações138. Segundo O Ferroviário, a moção apresentada por 

Daniel Batalha, da CIS, era sobre as 8 horas e os 75% para os desempregados139. 

Na sede da Associação dos Estivadores e Condutores de Sal do Rio Sado, efectua-se 

a 13 de Maio, em Setúbal, uma sessão de propaganda do Congresso a que assistiram, 

como representantes da Comissão Organizadora, Manuel Tomé e Alexandre Marques, 

onde a classe adere ao Congresso e à Federação Marítima. A 14 de Maio realiza-se em 

Almada, na sede da AC dos Descarregadores de Mar e Terra de Almada, nova sessão de 

propaganda e a classe adere ao Congresso140. Nesta sessão saúdam a Comissão Central 

Executiva da Federação Marítima porque eram «dignos de louvor na missão que anda 

empenhada em liquidar a cisão» entre os marítimos, reunindo numa Federação todos os 

trabalhadores de transportes, quer marítimos, quer terrestres141.  

A questão da constituição da Federação dos Transportes era discutida na reunião 

do Conselho Geral da Câmara Sindical do Trabalho do Porto, a 1 de Abril de 1930, com a 

presença dos delegados da Associação dos Empregados dos C. das Carnes Verdes, 

Jardineiros, Artes Gráficas, Carris, Barbeiros, Construção Civil, Mobiliários, Metalúrgicos, 

Vestuários, Calçado, Couros e Peles, Confeiteiros e Manipuladores de Pão142. O delegado 

da Carris questionava-se sobre a posição da Comissão Organizadora perante a organização 

confederal, pois afigurava-se-lhe que pretendia «dar mais um golpe nos organismos 

centrais», porque a constituição da Federação implicava a saída de alguns organismos que 

sempre se tinham mantido confederados. Segundo o secretário-geral da Câmara Sindical 

do Trabalho do Porto, a Organização Central, tanto do Porto, como de Lisboa, não tinha 
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conhecimento oficial do que se passava e era de opinião que a formação da Federação 

resultaria no enfraquecimento da CGT, expondo em que condições os sindicatos 

confederados deveriam fazer parte da Federação que pretendiam organizar. O delegado 

dos Metalúrgicos reconhece o perigo que esta Federação representa para a central, 

sugere que a Delegação Confederal acompanhe de perto os trabalhos e elucide as classes 

interessadas da melhor maneira de se precaverem contra «quaisquer intuitos menos 

honestos»143. O delegado do Sindicato do Calçado, Couro e Peles não estranha que a 

Delegação e a própria CGT não tivessem sido convidados, porque já tinha percebido 

nitidamente que se pretendia o desmembramento da Central. Referindo-se aos 

organizadores do Congresso, reafirma a necessidade da CGT não se deixar encaminhar 

«no sentido das conveniências políticas deles». «Sempre as mesmas tácticas!» (itálico no 

original), concluía. A mesma posição defende o delegado da Construção Civil porque 

verifica que os trabalhos não eram acompanhados pela CGT, o que fazia supor que existia 

da parte dos elementos organizadores o intuito de agirem à margem da Organização 

Central Portuguesa. A CST do Porto, embora concordando inteiramente com todos os 

trabalhos levados a efeito pela Organização para a criação da nova Federação, apresenta o 

documento aprovado por unanimidade: «1º Aconselhar a Associação dos Empregados da 

Carris, bem como outros organismos confederados, a salvaguardar a sua situação, como 

componente da Organização Confederal, ao dar a adesão aos trabalhos do Congresso Pró-

nova Federação, impondo como condição de aderentes ao novo organismo a aprovação 

de um documento que dê ampla autonomia aos organismos confederados no sentido de 

continuarem sendo, bem como o direito de se pronunciar cada sindicato pela tendência 

sindical que mais o satisfaça, independentemente da Federação, e incluindo desde já 

junto da Comissão Organizadora para que esta faça interessar a CGT nos trabalhos Pró-

constituição da Federação; 2º Tornar públicas estas resoluções, dando conhecimento 

delas aos organismos confederados a quem este assunto interessa»144. 
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A 20 de Julho de 1930, inauguram-se os trabalhos do Congresso Nacional dos 

Trabalhadores dos Transportes, na Caixa Económica Operária, com duas sessões por dia, 

até 23, com um total de 8 sessões. Compareceram neste congresso 93 delegados, 

representando 32 sindicatos, tendo aderido ao Congresso um total de 36 organizações de 

trabalhadores marítimos, chauffeurs, empregados da Carris, eléctricos, ferroviários e 

condutores de carroças. Todas as delegações se fizeram representar por dois 

delegados145. Os Ferroviários do Sul e Sueste não participam no Congresso mas o seu 

órgão oficial noticia o acontecimento na sua primeira página146.  

A Federação Nacional dos Trabalhadores de Transportes e Comunicações saída do 

Congresso era composta pela Comissão Central Executiva, eleita no Congresso e 

constituída por sete comissões especiais147. A Comissão Nacional Executiva, na sua 

primeira reunião e de acordo com as disposições estatutárias, distribui os cargos dentro 

da Federação dos Transportes148. O Secretariado tinha a seguinte composição: José de 

Sousa, 1º secretário; Albano Matos, 2º secretário; Adelino Ferreira, secretário arquivista; 
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Joaquim Nogueira, Manuel da Veiga, Carlos Faneco e João Russell, vogais149. Para uma 

análise mais detalhada dos Estatutos da F.N.T.T.C. veja-se o nosso estudo150. 

Nas Teses apresentadas e aprovadas no Congresso dos Trabalhadores de 

Transportes do País, nas motivações para a sua convocação, a questão fundamental não 

era a discussão e aprovação dos estatutos mas a opção por um conjunto de princípios de 

táctica e organização, onde coubessem todos os trabalhadores de transportes, todas as 

tendências, mas de forma alguma «neutral» relativamente à luta de classes. Necessitavam 

de uma posição clara perante o «movimento Operário Nacional e Mundial», conjugando a 

luta dos trabalhadores de transportes com a luta dos trabalhadores portugueses e «de 

todo o mundo»151. Nas «Questões de Organização», propõem a transformação dos 

sindicatos profissionais em grandes sindicatos industriais, ligando, não os operários da 

mesma profissão, mas os da mesma indústria, da mesma empresa ou do mesmo patrão 

(questões de organização, inseridas no Capítulo I das Teses)152.  

As associações da indústria de transportes que constituiriam a Federação dividiam-

se em 4 grandes ramos industriais, base de organização dos sindicatos: Transportes 

Terrestres de longo curso (Ferroviários); Transportes Marítimos de longo curso 

(Tripulantes da marinha mercante); Transportes Terrestres urbanos (Chauffeurs, Pessoal 

de eléctricos, veículos de tracção animal, etc.); Transportes Marítimos de portos 

(Estivadores, Descarregadores, Fragateiros, etc.). O tipo ideal das organizações de base 

seria a fusão dos sindicatos profissionais de cada um dos 4 ramos de indústria num único 

sindicato. O jornal O Reduto dedica uma página a cada um dos quatro ramos da indústria 

de transportes. 
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Nos Transportes Terrestres de longo curso (Ferroviários) não existiam sindicatos 

profissionais e bastar-lhes-ia fazer propaganda no sentido de constituírem sindicatos 

únicos de empresa. Nos Transportes Marítimos de longo curso (Tripulantes da marinha 

mercante), a característica era o sindicato profissional. Portanto, a propaganda deveria ir 

no sentido da fusão dos sindicatos profissionais em sindicatos industriais. Nos Transportes 

Terrestres urbanos (Chauffeurs, Pessoal de eléctricos, veículos de tracção animal, etc.), 

era também o sindicato profissional a base da organização, o mesmo acontecendo nos 

Transportes Marítimos de portos (Estivadores, Descarregadores, Fragateiros, etc.).  

Nas Teses, a ligação aos desorganizados era abordada no capítulo II, apontando 

para a criação de uma série de organismos eleitos por todos os trabalhadores (comités de 

secção, empresa, conselhos de delegados) que estabelecessem a ligação entre 

organizados e desorganizados e conseguissem recrutamentos. Nos sindicatos 

profissionais, organizariam um conselho de representantes de oficinas, fábricas ou 

empresas. Nos sindicatos de empresa um conselho de base dupla, representando 

profissões e secções. Nos sindicatos de indústria (que ainda não existiam), conselhos 

industriais de empresa e nos sindicatos marítimos de longo curso, conselhos de barco. As 

Teses abordavam temas variados, como a base múltipla, Caixas de Socorros e de 

Solidariedade, subsídios de doença e funerais, caixas de previdência, organização 

nacional, secções federais, ligação das mulheres trabalhadoras à luta de classes, ligação da 

juventude ao movimento e ligação aos desocupados. O sistema de voto abordado no 

capítulo VII destas Teses propunha uma alteração ao sistema de voto, uma solução 

intermédia que tivesse em conta o número de sindicados, convidando à concentração de 

sindicatos e à transformação da sua base profissional em industrial, impedindo no entanto 

o esmagamento e sufoco dos pequenos sindicatos.  

No capítulo VIII das Teses apresentadas e aprovadas no Congresso, analisa-se a 

relação da nova Federação com os organismos centrais, com a Confederação, e a sua 

posição relativamente ao movimento operário português. A Confederação Nacional (CGT) 

apenas agregava 10% do proletariado organizado e, portanto, iam constituir uma 
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Federação com mais membros do que a Confederação, o que lhes parecia irregular. 

Embora considerassem fundamental a ligação da Federação a um organismo nacional, 

portanto confederal, a situação em que se realizava o Congresso não lhes permitia tomar 

uma decisão. Assim, propunham a realização de uma «larga propaganda» sobre a 

necessidade dessa ligação orgânica e a convocação de um Congresso Nacional153. 

Existia, no entanto, uma outra confederação na calha: a CIS. As relações entre esta 

nova Federação e a CGT eram frias, o próprio Manuel Joaquim de Sousa considerava um 

«acto de traição» a sua constituição, ao arrepio da CIF. Para vencer as dificuldades, a CGT 

decidia: «1º Por uma larga propaganda, entre todos os trabalhadores de transportes, 

tendente a impregná-los da necessidade de ligação orgânica com toda a classe operária 

organizada; 2.º Pela convocação de um Congresso Nacional onde todos os sindicatos, 

federações e uniões tomem parte, comprometendo-se antecipadamente a acatar-lhe as 

resoluções e onde seja de vez resolvida esta irregular situação»154. Em conclusão e, para 

manterem a unidade nacional da classe operária, davam liberdade aos sindicatos 

federados de fazerem ou não parte da CGT, comprometendo-se, no entanto, pela 

propaganda do Congresso Operário Nacional e a CCE, a estabelecer, quer com a CGT, quer 

com os organismos não confederados das outras indústrias, as mesmas relações de 

amizade e solidariedade mútua155. Não esqueçamos, no entanto, que havia por parte dos 

comunistas a «intenção» de ligar a Federação constituída à CIS de José de Sousa, que 

passaria a liderar as duas organizações de trabalhadores.  

A ligação da Federação ao movimento operário internacional é analisada no 

capítulo X das Teses, partindo do princípio que a luta da classe operária só se concebe se 

inserida num contexto internacional. O movimento operário internacional encontrava-se 

dividido em 3 associações internacionais, influenciadas por 3 tendências (anarquismo, 
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comunismo e social-democracia), o mesmo sucedendo dentro da Federação. A Federação 

lamentava que muitos trabalhadores confundissem as suas organizações partidárias com a 

organização sindical, embora compreendesse e considerasse indispensável que os 

trabalhadores tivessem as suas organizações políticas de tendência, não concebiam que 

esta partidarização viesse «cindir o movimento operário sindical em três pedaços»156. Se 

não se perguntava ao operário a sua opinião política quando se sindicalizava, porque se 

haveria de perguntar ao sindicato quando se federava, e à federação quando se 

confederava, e à confederação quando se ligava internacionalmente? A superioridade do 

movimento sindical consistia precisamente neste «carácter de organização de massas 

indistintas», pelo facto de não ser uma «organização de tendências» mas uma 

«organização de Classe». O estado do movimento operário nos anos trinta tinha esta 

característica e tirar-lhe esse aspecto era descaracterizá-lo, propondo como solução ideal 

a realização de um amplo Congresso Internacional, onde todo o movimento operário 

comparecesse, fundindo-se as três Internacionais numa só. O Congresso que se ia realizar 

não podia resolver esta questão e, quando se decidisse a fazê-lo, seria por uma maioria de 

2/3, precedida de uma ampla discussão, assegurando à minoria o direito de crítica dentro 

da unidade de acção. Cada sindicato poderia aderir directamente à associação 

internacional que quisesse, sem quebra na unidade de acção federal. Reafirmavam os 

seus princípios internacionalistas e a convicção da sua importância, mas consideravam 

que, no estado da organização sindical portuguesa, era impossível resolverem o assunto, 

porque a situação internacional e divisão mundial do movimento operário aconselhava a 

um estudo minucioso da questão, cujos resultados só um próximo Congresso poderia 

decidir. A Federação estabeleceria relações oficiosas de amizade e solidariedade com os 

organismos internacionais.  

Nesta questão da adesão às Internacionais, parece ter havido uma cedência da 

facção protagonizada pelo Secretariado do PCP, já que as “Teses do secretariado do PCP 

sobre a fusão das Federações Marítimas e pró-Federação dos Transportes”, de 16 
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Fevereiro de 1930, apontam como essencial a opção pela Internacional Sindical Vermelha, 

sublinhando no ponto 5 «em todo o período de preparação do Congresso, baseado nos 

moldes da unidade sindical revolucionária de massas, isto é, partindo imediatamente para 

o Congresso na base do entendimento dos chefes federais e da abdicação da defesa 

aberta da luta de classes e da linha ISV, sob a plataforma da identificação em matéria de 

acção, dos métodos actuais de luta das duas federações marítimas, é procurar legalizar no 

Congresso o reformismo latente, nesses organismos; (sublinhado no original) a luta 

canalizada nesse sentido será procurar realizar tudo menos uma Federação capaz de sair 

forte do Congresso e em condições de se tornar um objecto de utilidade imediata das 

massas, capaz de lutar pela satisfação dos problemas que quotidianamente a afectam»157. 

No ponto 6 reafirmam que: «A luta contra a confusão de ideias em matéria de 

internacionais e de métodos de acção entre os marítimos em primeiro lugar, está 

intimamente ligada a todo o movimento de preparação do Congresso e ao seu resultado 

prático. Levar o Congresso a reconhecer o princípio do confucionismo em matéria de 

internacionais, a transmitir para o Comité Federal saído do Congresso, a tarefa de definir a 

questão de internacionais, (…) é tirar ao Congresso todo o significado político como 

movimento de massas, é renunciar (sublinhado no original) até ao próprio ensaio da 

defesa da linha ISV em matéria de unidade sindical revolucionária»158 . No ponto anterior, 

o 6, citamos a posição do Secretariado do PCP que no ponto 7 reafirma que: «No terreno 

da abstenção da linha política da ISV, partindo do princípio até mesmo de que os 

anarquistas abdicam da sua posição de partidários da AIT, toda a política de fusão das 

duas federações e da constituição de federação nacional dos trabalhadores dos 

transportes, encaminhará esta para uma posição trad-unionista, tão prejudicial ao 

proletariado como no caso da manutenção da cisão nas actuais condições de 

enfraquecimento da organização sindical. E, constatar-se-á então que a realização do 

Congresso nada trouxe de útil aos trabalhadores dos transportes, mais ainda, que a fusão 
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foi feita na base duma instabilidade crescente de unidade sindical, dum isolamento, – em 

relação às massas – dos militantes federais, do prosseguimento em novas bases, talvez da 

obra individualista, que caracterizou todo o passado de acção dos nossos militantes 

sindicais»159. O Secretariado considera que a abstenção pela linha política da ISV, na fusão 

das duas federações, era optar por uma posição «trad-unionista». Resumidamente, o 

Secretariado do PCP defendia a adesão à Internacional Sindical Vermelha e reafirmava a 

importância da formação de quadros sindicais, da constituição de «brigadas de choque e 

de minorias revolucionárias», em ligação com um trabalho intenso de «organização», «de 

agitação e propaganda», «à luz da crítica da situação» na indústria dos transportes. 

Segundo as “Teses do Secretariado do PCP”, a política de preparação do Congresso dos 

Transportes deveria ser a acção revolucionária, ultrapassando o aspecto meramente 

sindical, procurando o apoio das massas160. O Congresso dos Transportes deixou a 

questão da adesão em «banho-maria», adiando para mais tarde essa definição e, 

portanto, podemos considerar que a manutenção da neutralidade na opção face às 

Internacionais, na conclusão dos debates do Congresso dos Transportes, foi um recuo ou 

até uma derrota para o comité dos partidários da ISV e para os subscritores das Teses do 

Secretariado do PCP. 

As Teses apresentadas e aprovadas no Congresso, “Questões de táctica” (capítulo 

X), acentuam a importância da «Luta de Classes», considerando que o sistema capitalista 

se transformara num «trambolho», impedindo o avanço da civilização. A colaboração com 

a burguesia, a defesa da chamada paz industrial, as organizações operárias postas ao 

serviço da racionalização das indústrias, o reformismo, que enquadrava o movimento 

operário nos quadros do sistema capitalista, prejudicavam o proletariado, os interesses da 

classe entendida como classe revolucionária. Condenavam todas as reformas destinadas a 

entorpecer a acção directa e independente da classe operária, tais como: tribunais 

arbitrais para a solução dos conflitos colectivos entre o capital e o trabalho, os comités 

paritários, a participação de lucros nas empresas, os Códigos de Trabalho, onde se 
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estabeleciam uma série de regulamentos tendentes a impedir as greves, tudo o que 

impedisse as organizações operárias de passar à ofensiva. As reclamações sobre a redução 

de jornada de trabalho, protecção contra desastres de trabalho, subsídio aos 

desocupados, aumento de salários, não eram consideradas reformismo porque 

mobilizavam multidões de operários em luta directa por elas, luta de um grande número 

de operários contra o patronato, transformando assim pequenas lutas económicas em 

grandes lutas contra o sistema capitalista, dando à classe a noção da sua força, do seu 

antagonismo para com a classe burguesa. Consideravam colaboração de Classe todo o 

contacto entre operários e patrões, tendentes a aperfeiçoar as indústrias e sistematizar a 

sua exploração e rendimento, contacto entre os trabalhadores e o estado capitalista, no 

sentido de aperfeiçoamento do sistema capitalista. Davam como exemplos as 

conferências de trabalho, quer nacionais quer internacionais, constituídas por operários, 

Estado e patrões, ajudando o sistema a sair da crise. No entanto, o contacto entre os 

mesmos para discussão das reclamações dos trabalhadores não era colaboração de 

classes, eram fases mais ou menos variáveis da luta de classe. Nos restantes capítulos, 

abordam questões como a ligação das mulheres trabalhadoras à luta de classes, 

defendendo trabalho igual, salário igual e a ligação aos desocupados.   

Na sessão plenária da CCE da FNTTC, dos finais de 1930, o Secretariado decide 

convidar para uma reunião conjunta representantes da Comissão Inter-Federal e da 

Comissão Inter-Sindical, com o objectivo de estabelecer uma plataforma de frente única 

contra a crise de trabalho, mas respeitando as decisões do Congresso. Se esta tentativa do 

Secretariado não surtisse efeito, elaborariam um plano de campanha contra a crise de 

trabalho, desenvolvida pela Federação, em conjunto e concordância com todos os 

organismos. A Comissão Central Executiva encarrega o Secretariado de elaborar o 

projecto de organização do serviço jurídico161.  

O Reduto, como órgão de imprensa federal, apresenta-se no seu primeiro número 

como o fiel intérprete das necessidades e aspirações dos trabalhadores dos transportes e 
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da classe operária em geral. A importância da imprensa federal já fora abordada e 

discutida nas Teses apresentadas e aprovadas no Congresso, considerada como condição 

básica162 e sintetizada em parte neste artigo de O Reduto. A Federação pretendia publicá-

lo mensalmente para depois passar a quinzenário e finalmente semanário. O Reduto não 

era um jornal académico ou de elite, mas de «massas para massas», da classe operária, e 

«sem pretensões a ser um primor de literatura ou gramática» porque esse lugar já era 

ocupado pelo jornal corporativo O Ferroviário. O jornal federal dedicaria 3 ou 4 páginas, 

em média, às 4 secções federais e, independentemente destas 4 secções, teria as 

seguintes secções: informação internacional; história e teoria do movimento operário; 

literatura e arte de classe; preparação de militantes163. Este órgão de imprensa operário 

tinha por função esclarecer a classe operária sobre a política económica e social mas não 

evitaria, no entanto, o «embate de opiniões das diversas tendências», em que estava 

dividido o movimento operário nacional, antes aceitá-lo-ia de bom grado, desde que a 

discussão fosse conduzida com elevação e critério exigido pelo interesse geral da classe 

operária164. Entre os trabalhadores de transportes, havia anarquistas, comunistas, 

socialistas, republicanos e até … monárquicos, católicos, protestantes, religiosos e ateus, 

organizados apenas como operários, dispostos a solidarizar-se com os seus «irmãos de 

sofrimento», para a defesa contra um inimigo comum – o patronato165. Os trabalhadores 

dos transportes eram partidários da luta de classes contra o reformismo e a colaboração 

de classes166. A nível local e nacional, a organização operária partidária da luta de classes, 

estava dividida entre a CIS e a CIF, desencadeando-se entre elas uma campanha de 

insultos, utilizando para esse fim os órgãos de imprensa operária.  
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Em carta enviada por José de Sousa / «Raul Marques» a 5 de Setembro de 1931, ao 

Secretariado da IMOE, sabemos que, «como sequela da revolta militar fracassada» de 26 

de Agosto desse ano, a «Federação Portuguesa dos Transportes» não podia convocar o 

Comité Executivo Central da Federação para eleger os delegados representantes à 

primeira sessão plenária do Comité Executivo da IMOE (Internacional dos Marinheiros e 

Operários Estivadores). Em virtude da dura repressão imposta pelo regime, o delegado 

eleito na reunião do Secretariado não podia estar presente devido à impossibilidade de 

organizarem uma viagem legal ou ilegal ao estrangeiro. A organização era 

sistematicamente empurrada para a clandestinidade, enfrentando-se a perspectiva de não 

poderem editar o jornal O Reduto, devido ao encerramento, por ordem governamental, 

de todos os jornais onde se publicassem editoriais em defesa dos marinheiros167. Segundo 

a mesma carta, muitos dos activistas estavam exilados, outros eram perseguidos pela 

polícia política, subsistindo apenas a organização reformista e social-democrática que 

trabalhava calmamente, mas no sentido de sufocarem a mais pequena manifestação do 

espírito de indignação entre o proletariado revolucionário. Na carta, José de Sousa explica 

que, numa situação de clandestinidade, perseguido pela polícia política e sem o Reduto,168 

as dificuldades da Federação eram visíveis. A crise em Portugal era preocupante pois o 

número de desempregados era superior a 100 000169.  

José de Sousa era secretário-geral da Federação Nacional de Trabalhadores de 

Transportes e Comunicações, cargo que acumulava com o de membro do Secretariado do 
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 Carta da Federação Portuguesa dos Transportadores enviada por «Raul Marques» ao Secretariado Latino 
da IMOP (transcrição da versão russa e tradução para português), datada de 5 Setembro de 1931, F.534, 
op.7, d.433, p.91, ICS, doc.250, maço170, caixa 8.  
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1933. Este órgão de imprensa era o órgão oficial da Federação Nacional dos Trabalhadores de Transportes e 
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IMOE (transcrição da versão russa e tradução para português), datada de 5 Setembro de 1931. F.534, op.7, 
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PCP e a direcção da CIS, embora nessa época levasse já uma vida completamente 

clandestina porque a polícia perseguia-o, assim como aos seus camaradas da Federação. 

Referia no relatório sobre o movimento sindical de Lisboa, enviado pela Comsind em 

1931,170 que os seus camaradas apanhados pela polícia eram barbaramente espancados 

para lhes arrancarem a confissão do sítio onde o poderiam encontrar, e havia seis meses 

que não ia a casa, frequentada constantemente pela polícia que já tinha ameaçado a sua 

companheira que a prenderiam «para saberem donde parava». Quem aguentava 

financeiramente esta situação era a Federação de Transportes que, devido à oposição 

anarco-sindicalista, o obrigava a realizar um trabalho intenso, que se ressentia no trabalho 

do Secretariado e na Federação. O Secretariado do Partido Comunista considerava José de 

Sousa «absolutamente necessário e indispensável», sob o ponto de vista político, na 

Federação de Transportes que, nas circunstâncias de ilegalidade em que se encontrava, 

não podia tratar directamente de muitos dos assuntos da sua responsabilidade. A situação 

de repressão e ilegalidade em que trabalhavam na Federação favorecia a luta e contribuía, 

segundo o que escrevia, para «arrancar» aos seus companheiros as ilusões anarco-

sindicalistas do trabalho sindical. José de Sousa cita na carta o contacto com um 

«camarada Réné»171, o elo de ligação para a recepção do subsídio regular que traria à 

organização uma situação financeira mais estável. Este subsídio ajudaria a manter uma 

sede clandestina e um camarada, a quem encarregariam da manipulação de O Trabalho 
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 Relatório do movimento sindical de Lisboa enviado pela Comsind (transcrição do castelhano), F.534, op.7, 
d.433, p.47, ICS, Doc.257, maço177, caixa 8.  
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 V. João Arsénio Nunes, “Sobre alguns aspectos da evolução política do Partido Comunista Português após 
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p.35, quando do VII Congresso, foi apontado como ponto de fraqueza ante a polícia entre muitos membros 
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Sindical (que José de Sousa tinha de escrever, dactilografar, imprimir, encadernar e 

distribuir) e outros trabalhos dactilografados de que necessitavam, visto que o subsídio 

em questão não lhes permitia grandes despesas. 

A morada oficial da FNTTC e do jornal O Reduto mantém-se pelo menos até 1931 e 

vem indicada no jornal federal, nas publicações da Federação e na correspondência de 

José de Sousa/ «Raul Marques», como sendo: Federação Nacional dos Transportes e 

Comunicações, morada: Avenida 24 de Julho, 96, 1º, Lisboa172. Na mesma carta, José de 

Sousa, em nome do Secretariado da Federação, indica uma outra morada mais segura 

para envio de correspondência da ISV, José da Silva, Rua Barão de Sabrosa, n.º 2, 1º, 

Lisboa.  

No dia 14 de Outubro de 1930, reuniam-se os sindicatos marítimos de portos na 

sede da Federação para discussão das teses do Congresso na Comissão de portos. 

Estiveram presentes os delegados dos Sindicatos: Conferentes Marítimos, Estivadores, 

Fragateiros, Catraeiros, Descarregadores do Porto de Lisboa, Descarregadores de Mar e 

Terra de Lisboa, Pessoal do Tráfego, Pessoal da Exploração do Porto de Lisboa, Pintores da 

Construção Naval, Calafates, Carpinteiros Navais de Setúbal, Descarregadores do Barreiro, 

Seixal, Almada e Vala do Carregado. A primeira tese em discussão era sobre: «Crise e 

horário de trabalho na indústria dos transportes»; a segunda tese, «O peso excessivo da 

sacaria»; a terceira, «Intromissão de outras classes no trabalho dos descarregadores dos 

concelhos de Almada e Barreiro»173. Os Barqueiros e Fragateiros relembram o documento 

assinado pelo Sindicato e pela Federação Marítima a 5 de Outubro de 1923, onde se 

encontrava expresso a jornada de 8 horas de trabalho, mas o que constatavam era que na 

classe muitos trabalhadores permaneciam no serviço desde as 5, 6 horas da manhã até às 

20, 21 horas174. 
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Em Janeiro de 1932, os anarquistas abandonam a Federação175. No mesmo ano, os 

trabalhadores da Companhia Carris de Ferro de Lisboa, reunidos em assembleia-geral, 

sancionam as deliberações da sessão magna realizada nos dias 28 e 29 de Setembro e 

aderem à Federação Nacional dos Trabalhadores de Transportes e Comunicações176. 

Reunidos de novo em assembleia-geral, no dia 15 de Outubro de 1932, em Lisboa, na Sala 

das Sessões da Associação de Classe dos Empregados da Carris de Ferro de Lisboa, sob a 

presidência de José Borges Seleiro,177 secretariado por João Gardet Cabaço e Bernardino 

Alves, aprovam a Moção apresentada sobre as razões da adesão da Carris, já sobejamente 

conhecidas, ou seja, por dever de solidariedade, para defesa a nível nacional dos 

interesses económicos e sociais dos trabalhadores dos transportes. A adesão foi proposta 

por Alberto Pinto, inicialmente apenas como adesão moral da Associação, adiando a sua 

materialização. Posta à discussão, a moção é aprovada por unanimidade. Os trabalhadores 

da Carris já se consideravam moralmente ligados à Federação, a questão material era 

apenas uma questão de natureza administrativa, pois deviam contribuir com a cota parte 

indispensável, sem a qual não se poderia realizar trabalho e, portanto, só com a 

contribuição de todos, a Federação poderia estar «à altura da mentalidade operária do 

nosso país»178. Os Empregados da Companhia Carris de Ferro de Lisboa dão a adesão 

material à Federação na Assembleia-geral de 28 de Março de 1933179, adesão votada por 

unanimidade180. A adesão à Federação oferecia aos sindicatos aderentes as vantagens da 

união, da solidariedade da «frente única de luta comum» e a utilização do jornal O 
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 Cf. Fátima Patriarca, Questão Social no Salazarismo, vol. I, p.87. 
176
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Reduto, jornal quinzenal que, associado a O Eléctrico181, jornal mensal, possibilitaria uma 

veiculação melhorada da mensagem, vantagens naturais e não milagreiras porque a união 

fazia a força na luta contra o patronato.  

Em carta [Relatório] posterior, datada de 29 de Novembro de 1935, sem 

assinatura, cujo conteúdo fundamental define as principais tarefas a realizar pelo 

movimento sindical português referem que a IMOE devia organizar «em todos os clubes 

dos marinheiros, trabalho de propaganda entre as tripulações dos navios portugueses que 

iam aos portos onde havia semelhantes clubes. A IMOE devia organizar o envio de 

materiais para o nosso país e ligar o movimento sindical aos comités internacionais»182. 

Com a correspondência portuguesa censurada, propunham o contacto com os ferroviários 

de Espanha e França, particularmente com os que trabalhavam nas carruagens-cama 

internacionais para, através deles, organizar o envio de correspondência. Os sindicalistas 

portugueses encarregar-se-iam de organizar na fronteira portuguesa um ponto de 

recepção de materiais, assim como pontos nos portos marítimos onde os camaradas dos 

barcos estrangeiros pudessem recolher materiais e garantir moradas seguras para receber 

correspondência183. 

Pedro Soares considera que a criação da Federação Nacional dos Trabalhadores de 

Transportes foi, tal como a CIS, o culminar de um processo de reorganização sindical, 

apoiado pelo PCP sob a acção de Bento Gonçalves, no sentido de um fortalecimento da 

unidade sindical, vencendo o espírito de compartimentação desenvolvido pela CGT184. O 

Congresso constitutivo da FNTTC adiou a solução da sua filiação internacional para não 
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 O jornal O Eléctrico era o órgão da Associação de Classe dos Empregados da Companhia Carris de Ferro 
de Lisboa, publicou-se de 10 de Janeiro de 1930 até Novembro de 33 (n.º37). Composto e impresso na Casa 
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quebrar a unidade e porque pretendiam intensificar o trabalho nos sindicatos ainda sob 

controlo da CGT185. 

Segundo Manuel Joaquim de Sousa, a tendência dentro da Federação seria cada 

vez mais pró-Moscovo e, apesar da aparente «unidade», fora mais uma tentativa 

divisionista. Na sua opinião, o jornal O Reduto, órgão oficial da Federação Nacional de 

Transportes e Comunicações, com uma tiragem entre 25 000 a 30 000 exemplares, era em 

1931 «um bastião comunista», «um baluarte do bolchevismo».  

Bento Gonçalves explica, em Duas Palavras, a formação da FNTTC como uma 

tentativa coroada de êxito de agrupamento, numa federação acima de tendências, de 

todos os trabalhadores dos vários ramos e a materialização quase a 100% da unidade 

sindical do ramo dos transportes, numa altura em que se radicalizaram e extremaram as 

relações entre comunistas e anarco-sindicalistas. A adesão aos organismos internacionais 

foi adiada para um congresso futuro e o Reduto vinha suprir a falta de O proletário. A 

FNTTC dirigiu na época as seguintes lutas: greve geral dos operários da construção naval, 

por aumento de salários (2000 a 2500 operários); greve marítima de Setúbal, durante 3 

meses com uma vitória parcial (5000 operários); greve dos operários da construção naval 

da CNN em Lisboa e Porto (2 meses de duração); Greve dos fragateiros (sem sucesso - 

paralisação de 15 dias)186. 
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3.2. JOSÉ DE SOUSA E A FORMAÇÃO DA COMISSÃO INTERSINDICAL NOS ANOS TRINTA 

A ideia da constituição de uma nova central operária remonta a 1926, quando os 

sindicatos não confederados, presentes no Congresso extraordinário da CST Lisboa, 

manifestam uma tendência cisionista e uma vontade, cada vez mais forte, para a 

formação de uma nova central187. A circular da CST de Lisboa, de 5 de Setembro de 1927, 

trataria exclusivamente da crise do trabalho, convidando todos os sindicatos aderentes a 

estudarem em conjunto medidas para a atenuarem, na reunião do seu Conselho Geral de 

15 de Setembro188.  

A 25 de Fevereiro de 1930, na sessão magna das Associações Operárias de Lisboa, 

na sede do Sindicato dos Empregados do Comércio e Indústria, fizeram-se representar, a 

convite deste sindicato, os seguintes organismos: Sindicato dos Manipuladores de Pão (3 

delegados); Sindicato dos Manufactores do Calçado (3); Sindicato dos Impressores 

Tipográficos (3); Associação de Classe dos Pintores da Construção Naval e Anexos (3); 

Associação de Classe dos Trabalhadores em Carnes Verdes de Lisboa e Porto (1); Sindicato 

do Pessoal do Arsenal de Marinha (1); União dos Empregados Barbeiros (1); Associação de 

Classe dos Operários Tanoeiros (2); Associação de Classe dos Fragateiros (2); Sindicato do 

Pessoal da Câmara da Marinha Mercante (2); Sindicato Único dos Fogueiros de Mar e 

Terra (1); Associação de Classe dos Compositores Tipográficos (2); Associação de Classe 

dos Descarregadores do Porto de Lisboa (1); Sindicato Ferroviário (3); Associação dos 

Profissionais dos Empregados de Escritório (2); Associação de Classe dos Trabalhadores do 

Tráfego do Porto de Lisboa (2)189. 

No início da sessão magna das associações operárias de Lisboa, Manuel Figueiredo, 

do Sindicato dos Empregados no Comércio e Indústria, explica as razões da convocação 

desta assembleia, considerando-a como uma resposta à nomeação, pelo Governo, do seu 
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sindicato para fazer parte da comissão de revisão da lei das 8 horas. O Sindicato dos 

Empregados no Comércio e Indústria não queria enviar delegados à comissão, sem que as 

outras classes se fizessem representar, motivo considerado suficiente para a convocação 

desta sessão magna. Manuel Figueiredo convida, para a presidir, Alberto Almeida, 

delegado da Construção Civil e, para 2º secretário, Daniel Batalha190, do Arsenal da 

Marinha, que recusava participar na comissão paritária, alegando que a lei tinha sido 

conseguida dentro do espírito da luta de classes, e era dentro do mesmo espírito que 

deviam lutar pela sua manutenção. O delegado da Associação dos Caixeiros (reformista), 

presente nesta sessão, defendia uma posição diferente, pois afirmava pertencer a uma 

classe que colaborara na confecção da lei do horário de trabalho e, caso a lei fosse 

alterada em virtude das reclamações do patronato, sentia-se moralmente obrigado a 

colaborar na comissão que iria proceder à sua revisão. Este delegado defendia o envio de 

um ofício ao Ministro das Finanças, propondo uma comissão composta por igual número 

de delegados de operários e patrões, reconhecendo a necessidade da formação de uma 

frente única para repelir a ofensiva patronal. A reunião pautou pela falta de consenso 

relativamente à participação ou não na comissão191.  

As associações de classe mostravam-se desconfiadas das boas intenções da 

formação desta comissão paritária, considerando que governo e patrões não falavam 

abertamente porque o que os industriais e comerciantes pretendiam, de facto, era a 

abolição do regime das 8 horas de trabalho. O pedido das chamadas forças económicas do 

país, que sempre se mostraram inimigas confessas e irreconciliáveis do regime das 8 

horas, solicitando ao governo a regulamentação do horário de trabalho, escondia na 

perspectiva das associações de classe, de orientação anarquista, segundas intenções e 
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revelava o momento de fraqueza do movimento operário, pois a regulamentação pedida 

não passava de um subterfúgio, de um logro192. 

Nesta sessão de 25 de Fevereiro de 1930, os sindicatos de Lisboa rejeitam o 

princípio da colaboração de classes e, a 6 de Março de 1930, «para dar andamento à 

eleição de uma comissão intersindical, tendo por tarefa tratar da questão da 

regulamentação do horário de trabalho posta ultimamente pelo governo», voltam a 

reunir, desta vez na sede do Sindicato do Pessoal do Arsenal da Marinha, com o único 

objectivo de elegerem uma Comissão Inter-Sindical, cuja tarefa seria a questão da 

regulamentação do horário de trabalho. Estão representados nesta sessão magna, os 

seguintes organismos: Maquinistas Fluviais, Operários Alfaiates, Pessoal da Exploração do 

Porto de Lisboa, Empregados no Comércio e na Indústria de Lisboa, Empregados de 

Ourivesaria de Lisboa, Pessoal do Arsenal do Exército, Ferroviários da CP, Profissionais 

Culinários, Caixeiros de Lisboa, Empregados de Escritório, Construção Civil, Compositores 

Tipográficos, Manufactores de Calçado, Trabalhadores em Carnes Verdes, Empregados 

Barbeiros e Descarregadores de Mar e Terra193. 

Daniel Batalha, em nome dos sindicatos que na sessão de 25 de Fevereiro votaram 

contra o colaboracionismo, convida para presidir a esta sessão Alberto Monteiro, 

delegado da Associação dos Alfaiates de Lisboa e a secretariá-lo Arnaldo Júlio Vieira, do 

Sindicato do Pessoal do Arsenal da Marinha, bem como Abraão Coimbra, da Associação 

dos Compositores Tipógrafos de Lisboa194. Manuel Figueiredo, em nome do Sindicato dos 

Empregados do Comércio e Indústria, e Henrique Gomes Fortes, delegado da Associação 

de Classe dos Caixeiros de Lisboa, explicam a razão porque aceita o princípio da 

colaboração de classes, participando da comissão paritária composta por patrões e 

operários. O delegado dos Empregados de Escritório define a posição do seu sindicato 

(não o pudera fazer na reunião anterior) e aceitam o princípio da colaboração de classes, 
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mostrando-se disposto a manter este princípio, alinhado com a posição do Sindicato dos 

Empregados no Comércio e Indústria e a Associação de Classe dos Caixeiros que 

pretendiam manter esse compromisso195. Daniel Batalha196 considera uma perda de 

tempo voltar a discutir a participação na comissão paritária, pois já haviam decidido pelo 

anti-colaboracionismo, tornando-se necessário atender aos pontos da moção já aprovada: 

«1º Repudiar o princípio da comparticipação na comissão a nomear pelo governo; 2º 

Nomear uma comissão composta de 5 delegados de várias classes operárias e 

empregados do comércio, para estudar o assunto; 3º elaborar uma representação que 

marcando pontos de vista absolutamente proletários, seja entregue ao representante do 

governo que trate do assunto»197. O delegado dos Trabalhadores de Carnes Verdes de 

Lisboa e Porto declara que já votara, na sessão anterior, contra a moção dos Arsenalistas 

de Marinha e pedira aos delegados dos Empregados no Comércio para ali defenderem as 

suas posições. O delegado dos Arsenalistas do Exército, Júlio Luís, que não estivera 

presente na sessão de 25 de Fevereiro porque só fora convocado na noite do mesmo dia, 

afirma que «não lhe repugnaria aceitar a nomeação pelo governo de fazer parte da 

comissão mista»198. O delegado dos Ferroviários defende a estrita observância da lei das 8 

horas, que não era cumprida na sua classe, pois trabalhavam por vezes mais de 12 horas, 

sem qualquer remuneração, o que resolveria em parte, a questão dos sem trabalho. À 

comissão que saísse desta reunião, os ferroviários prestam «inteira e leal solidariedade». 

Nogueira, dos Maquinistas Fluviais, e o delegado dos Barbeiros e Cabeleireiros condenam 

o princípio da colaboração e entendem que a lei era boa mas urgia fazê-la cumprir. 

Bento Gonçalves, representando os Arsenalistas de Marinha, põe a tónica nos 

princípios do anti-colaboracionismo e da luta de classes, considerando-os a única arma 
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efectiva dos trabalhadores na luta contra o patronato, pela satisfação de todas as suas 

reivindicações. A discussão da questão do horário de trabalho era apresentada pelo 

governo a pedido do patronato e não dos trabalhadores, portanto, a acção dos 

trabalhadores, devia orientar-se no sentido da reclamação do cumprimento das 8 horas 

de trabalho, para todos os trabalhadores da indústria, do comércio, marítimos, rurais e 

domésticos. Para Bento Gonçalves, era necessário encarar de frente a enorme crise do 

desemprego, um «flagelo proletário», assunto a que os sindicatos não tinham dedicado 

merecida atenção. A questão do desemprego estava ligada à questão da lei do horário de 

trabalho199.  

O delegado dos Alfaiates envia para a mesa uma proposta nos seguintes termos: 

Proponho para constituir a comissão a que se refere o n.º 2 da moção já aprovada, as 

seguintes delegacias: Manufactores do Calçado, Compositores Tipógrafos, Maquinistas 

Fluviais, Construção, Profissionais culinários, Arsenalistas de Marinha e Empregados 

Barbeiros200. 

A CIS Lisboa constitui-se a 6 de Março de 1930 nesta sessão celebrada no Sindicato 

do Pessoal do Arsenal de Marinha, que temos vindo a analisar, prosseguindo a sessão 

realizada no Sindicato dos Empregados no Comércio e Indústria de Lisboa, de 25 de 

Fevereiro do mesmo ano. O proletário noticia em subtítulo: «Lisboa – Chamados a definir 

a sua posição em referência à regulamentação da lei do horário de trabalho, os sindicatos 

de Lisboa, resolvem, por uma importante maioria, rejeitar o princípio da colaboração de 

classes, elegendo uma comissão Inter-Sindical para tratar directamente este magno 

assunto, encarregando, ainda, esta comissão, de consagrar-se à luta contra a crise do 

desemprego»201. A CIS Lisboa, constituída inicialmente com um âmbito de acção restrito 

apenas para tratar de questões de âmbito local, cidade de Lisboa, virá a ser a força 

oposicionista dominante, ultrapassando a CGT em número de filiados. Em 1932, terá cerca 

de 25 000 filiados. 
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A CIS promoverá várias reuniões, no sentido de estudar a melhor forma de 

apresentar ao Governo uma representação sobre o horário de trabalho, utilizando para a 

concretização deste objectivo uma circular questionário que envia a todos os sindicatos do 

país, solicitando-lhes opiniões, sugestões e alvitres que serviriam de base ao documento. 

A representação entregue ao Governo reclamava a aplicação das 8 horas a todos os 

trabalhadores do país, incluindo camponeses, trabalhadores de hotéis, cafés e 

restaurantes202. O envio desta circular questionário a sindicatos e associações de classe de 

todo o país indispôs a CGT e os organismos a ela afectos, que acusam a CIS de ter 

ultrapassado o âmbito local para que fora eleita, comportando-se como um organismo 

central à escala nacional, atribuição que apenas caberia à organização central. 

A formação da CIS suscitou grande controvérsia nas organizações sindicais afectas 

à CGT, que se reflectiu na imprensa operária, nomeadamente nos dois órgãos de imprensa 

que citamos com mais frequência, O proletário e o Vanguarda Operária. A Federação 

Têxtil envia ao Vanguarda Operária uma nota oficiosa, considerando que a CIS 

ultrapassara o âmbito local e pretendia absorver a acção dos organismos centrais (atender 

ao carácter nacional de todas as centrais sindicais), integrados nos princípios federalistas, 

negando no considerando três que algum elemento da Federação da Construção Civil 

fizesse parte desta Comissão Inter-Sindical. A Comissão Inter-Sindical publica, no jornal O 

proletário, esclarecimentos relativos a estas afirmações, sobre a sua constituição e o seu 

papel, publicados pelo Vanguarda Operária n.º 29 e 30, de 13 e 20 de Abril de 1930, 

respectivamente. Na nota oficiosa da Federação Têxtil, a CIS era apelidada de «intrusa», 

«usurpadora», influenciada por elementos «moscovitários», pretendendo «conquistar a 

central operária» e «substituir os organismos centrais». A estas acusações, a CIS respondia 

que as afirmações contidas no extracto da sessão da CST do Porto, na qual o secretário 

desta Câmara apelidara a CIS de «intrusa», pretendendo agir à margem dos organismos 

centrais, não estavam correctas. Relativamente à nota oficiosa do Sindicato Único da 

Construção Civil (elaborada pelo próprio Carlos Maria Coelho), esclarecendo os 
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interessados que rejeitara participar na CIS e apenas estivera na assembleia-geral dos 

Empregados no Comércio e Indústria, para discutir as alterações à lei das 8 horas, a CIS 

esclarecia que era do domínio público que a CIS Lisboa se constituíra a 6 de Março de 

1930 e que o Sindicato da Construção Civil se fizera representar por Júlio Félix Feijão que 

assinara o Livro de Presenças, como poderiam provar, e estava presente aquando da 

inclusão deste Sindicato na comissão, sendo a proposta aprovada com o seu 

consentimento. Isso responderia à nota oficiosa do SUCC, onde Carlos Maria Coelho o 

negava. A CIS considerava que esta posição se devia ao facto da maioria dos sindicatos 

terem votado contra a colaboração de classes. 

 Acusada de que teria a intenção de substituir a organização central do país na luta 

pela jornada das 8 horas e contra a crise do trabalho sem consultar a organização central, 

dirigindo-se aos sindicatos fora de Lisboa, a CIS respondia: «Há cerca de um ano, os 

sindicatos de Lisboa, depois de já se terem encontrado em conjunto à margem da Câmara 

Sindical do Trabalho da localidade, para enfrentar a luta contra a imposição aos sindicatos, 

de um «alvará sanitário», reuniram-se na sede da Associação dos Caixeiros de Lisboa, a 

convite deste organismo, para apreciar um documento a entregar ao Governo sobre 

horário de trabalho e descanso semanal, tendo sido aí eleita uma Comissão representativa 

dos Sindicatos locais, para levar por diante esta tarefa»203. Onde se encontrava metida a 

CST, questionava a CIS, qual fora a sua atitude, qual fora a sua posição, como «fiel 

depositária para a localidade» em que deveria actuar, quando o Sindicato dos 

Empregados no Comércio e Indústria resolveu convocar os restantes sindicatos da 

localidade a reunirem sobre a questão da comissão nomeada pelo Governo, para a 

regulamentação do horário de trabalho. A CIS pensava que esta situação só teria 

acontecido porque a CST praticamente não existia, continuava a «dormir a sono solto», 

ficando assim desprovida da «autoridade moral» para se apresentar em público e falar em 

nome dos sindicatos. Contrariando esta situação, e apesar de tudo, os sindicatos de Lisboa 
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que não queriam deixar-se adormecer também, aprovaram nessa sessão uma moção 

preconizando a constituição duma Comissão de Sindicatos Locais – CIS, para tratar 

directamente da questão do horário de trabalho. A CIS esclarecia que a sua eleição só 

tivera lugar porque a CST descurara «num período assaz longo» a sua actividade quando 

era seu dever ter intervido a tempo e desempenhado a «função de vanguarda» que devia 

ocupar na organização local. Posta de parte a questão dos exageros da CIS nas suas 

atribuições em Lisboa, analisa a questão no resto do país. Esta Comissão Inter-Sindical 

existia porque os sindicatos tinham repudiado a colaboração de classes por não existir 

qualquer célula representativa da organização local que desse sinal de vida para 

desempenhar tal tarefa. A reunião posterior, no Sindicato do Pessoal do Arsenal da 

Marinha, servira apenas para materializar a última conclusão da moção aprovada na 

reunião do Sindicato dos Empregados no Comércio e Indústria. À Comissão Inter-Sindical 

de Lisboa eleita foi dada a missão de reclamar a jornada de 8 horas como jornada máxima 

para todos os trabalhadores do país, bem como dedicar uma atenção especial à crise do 

trabalho, segundo um aditamento a essa moção. Defendendo-se das acusações de ter 

extravasado as suas atribuições locais, a CIS acreditava que a regulamentação do horário 

de trabalho não poderia ser concebida como uma reclamação localizada em Lisboa. Era 

uma injustiça regulamentar apenas para Lisboa, razão pela qual consideravam 

indispensável estendê-la a todo o país. A CIS considerava que esta atribuição de «invasão» 

se devia ao facto de não se terem dirigido à Câmara Sindical do Trabalho de Lisboa.  

 A CIS conclui que «1º A Câmara Sindical do Trabalho de Lisboa tinha o condão de 

só manifestar uns índices ligeiros de actividade, logo que determinado assunto concreto (a 

que não ligou importância absolutamente) se põe por entre a organização operária da 

localidade, deixando a liça quando os sindicatos por qualquer motivo, ou confiantes na 

acção da sua Comissão Administrativa, desfazem, eles próprios qual núcleo acidental que 

haviam criado para tratar desses assuntos; 2º A propósito do último movimento iniciado 

em Lisboa, enquanto se não definiu a posição dos sindicatos no sentido da luta de classes, 

a Câmara Sindical do Trabalho não sentiu necessidade de vir a público como era seu 
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dever, esclarecendo essa posição e reivindicando-a para a organização operária, 

atendendo a todas as tradições de luta desta organização; 3º A orientação da Câmara, 

assim à luz dos factos, só demonstra que este organismo cura entravar o movimento 

sindical de luta de classes de Lisboa, em vez de ser a sua vanguarda. É por esta razão que a 

Comissão Inter-Sindical de Lisboa, servir-se-á de semelhante experiência, não 

abandonando a função que lhe foi consignada pelos sindicatos locais»204. Na mesma 

página do jornal Vanguarda Operária, encontramos a resposta à nota da CIS, afirmando 

que ela só vinha baralhar, confundir e agredir toda a gente. Esclareciam que, quando os 

sindicatos de Lisboa se juntaram à margem da CST para tratarem do «alvará sanitário», 

fora de forma meramente acidental e nem todos os sindicatos estiveram presentes. Fora 

nessa altura que a Associação dos Caixeiros convocara para um assunto novo e 

independente os sindicatos de Lisboa, para tratarem da crise e do horário de trabalho. A 

Associação dos Caixeiros não era aderente da CST, não incorrendo portanto em qualquer 

intromissão de funções, o mesmo não sucedendo aos restantes sindicatos presentes205.  

Os Sindicatos dos Empregados do Comércio, mesmo os aderentes à CGT, 

contrariando a «acção directa» dos anarquistas, participam na comissão nomeada pelo 

governo para a resolução da questão do horário de trabalho. Os anarquistas desvinculam-

se da Comissão Pró-defesa do Horário de Trabalho, enquanto a CIS, ultrapassando a 

questão local, caminhava no sentido da transformação em «central» de âmbito nacional.  

Os anarquistas nunca aceitaram os argumentos da CIS, pois tinham uma opinião 

diferente e interpretavam de outra forma os factos que levaram à formação da CIS Lisboa. 

Face à proposta governamental, o Sindicato dos Empregados do Comércio e Indústria de 

Lisboa só nomearia um delegado à Comissão depois de ouvir a opinião das classes 

organizadas de Lisboa e para isso convocou a reunião. Na opinião do Sindicato dos 

Empregados do Comércio e Indústria de Lisboa, esta reunião foi marcada com o acordo da 

CST e de todos os sindicatos da capital, mas apareceram 3 ou 4 sindicatos «com a lição 
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muito bem estudada: luta de classes e anti-colaboracionismo» e a reunião acabaria por ter 

como objectivo atacar o sindicato e fins especulativos. Os anarquistas consideravam que 

fora igualmente incorrecta a forma como o delegado dos Arsenalistas da Marinha, Bento 

Gonçalves, declarara que tomava a seu cargo a convocação duma nova reunião, sem ter 

tido o cuidado de primeiro perguntar, ao Sindicato dos Empregados do Comércio e 

Indústria de Lisboa, se queriam ou não continuar com os trabalhos cuja iniciativa lhes 

pertencera. Segundo os anarquistas, os comunistas tinham uma pressa furiosa em 

«açambarcar o movimento para fins partidaristas» e, de facto, conseguiriam os seus fins e 

a CIS foi criada, primeiro com o pretexto de que tinha apenas um carácter local, 

constituída apenas como CIS Lisboa mas, como era preciso estender a todo o país a sua 

obra divisionista, «vá de lhe dar um carácter nacional com o excerto da questão 

chômage», afirmavam. Consideravam que era feito de «imposturas» e de «fingimento» o 

seu ataque à SECI de Lisboa. «Seguiam eles, porém, muito satisfeitos na sua senda de 

intrigas e de habilidades jesuíticas, quando lhe surgiu pela frente a Comissão Inter-Federal 

que acabou por desmascarar com «os seus objectivos capciosos e de absorção»206. A CIS 

considerava que, em vez de a receberem com alegria e entusiasmo pois vinha colaborar 

nos trabalhos que eles diziam querer realizar, «manifestaram-se cheios de ódio e de raiva 

contra essa Comissão»207. A Comissão Inter-Federal (CIF) passará a ser o rosto visível da 

CGT208.  

 A CGT emite a circular n.º 2, esclarecendo, em nota, que a CIS surgira como 

resposta à formação da comissão paritária para mais uma regulamentação do horário de 

trabalho! Mais esclareciam que, por detrás da CIS, só existiam os sindicatos que ela 

representava e tinha apenas poderes para tratar do horário de trabalho e da crise de 

emprego. Como quem cala consente, a CIS resolvera responder àquilo que considerava ser 
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produto do «variadíssimo trabalho» da CIF mas que mais não era do que um «combate 

insidioso» à comissão, «uma circular de recheio oco» que dividia e deturpava os 

acontecimentos, uma «balela» repartida entre o Vanguarda Operária e o Eco Metalúrgico. 

A CIS esclarecia que a comissão «oficial» fora sugerida pela classe patronal e industrial e 

rejeitada por todos porque apenas os Empregados do Comércio, Construção Civil e 

Metalúrgicos tinham enviado delegados à comissão paritária, as restantes associações 

operárias rejeitaram «a paródia mussolínica das comissões paritais»209. Segundo a CIS, a 

circular da CGT batia na tecla dos 75% aos desempregados, repetindo que este subsídio 

traria o aumento dos impostos, concluindo «libertariamente» que viria agravar a vida do 

próprio proletariado. A CIS não defendia os impostos, combatia-os e, portanto, concluía 

que «a circular lhes dava vontade de rir se houvesse tempo e disposição para tal», mas os 

tempos teriam mudado e o mandato que os trabalhadores lhes conferiram não lhes 

permitia tratar do assunto de forma menos escrupulosa.  

A Comissão Inter-federal de Defesa dos Trabalhadores emite uma circular dirigida 

aos Sindicatos, Federações, Câmaras Sindicais e Jornais Corporativos, esclarecendo que o 

momento era de luta, devido à crise de trabalho e aos ataques à jornada de 8 horas. A CIF 

considera-se «o centro onde convergia toda a organização operária confederal» e «a 

síntese da organização do país», sentindo-se atingida pelos «insultos», «intrigas e 

vilanias» proferidos pela CIS e pelos seus adeptos. Assim, oficialmente, a CGT não existia e 

a CIF desempenhava o papel de organismo central. A despeito de todas as informações de 

unidade sindical formuladas pela CIS, a CIF considerava que, por detrás dela, se forjava 

uma nova central operária, que espalhava por toda a parte a «sizania», desvalorizando 

mais o ambiente do proletariado pela atmosfera de desconfiança que criava, e isto não só 

se via, como se lia, nos órgãos seus afins, como O proletário. Às alegações da CIS que 

existia por não terem vida os organismos centrais, a CIF rectificava que não podiam agir 

com tanta liberdade como agora e, logo que a acção das Câmaras Sindicais e Federações 
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se puderam fazer sentir, deixava de haver razão para a sua existência. Contudo, a CIS não 

quisera, persistira, era obra de alguns dissidentes que pretendiam destruir a organização.  

A CIS pretendia enviar a todos os sindicatos uma circular clarificadora da situação 

relativamente à criação de uma nova central operária e propunha que a CIF incluísse nos 

seus trabalhos os pontos de vista dos sindicatos aderentes à CIS que, pela ordem natural 

das coisas, se dissolveria sob a égide da organização central, num trabalho de Unidade 

Sindical, defendendo em primeiro lugar os interesses dos trabalhadores210.  

Na reunião efectuada em 11 de Maio de 1930 pelos Sindicatos Operários de 

Lisboa, na sede do Sindicato dos Arsenalistas de Marinha, foram apreciadas as questões 

da crise e horário de trabalho e a CIS Lisboa toma as seguintes resoluções: «1º-Reclamar 

dos poderes constituídos o restabelecimento de um subsídio de 75% sobre os salários 

anteriormente auferidos, a todos os desempregados; 2º-Reclamar o estabelecimento de 

medidas tendentes a ocupar todos os desempregados, fazendo cumprir integralmente a 

Lei do Horário de Trabalho, de harmonia com as reclamações que vão ser apresentadas; 

3º-Enviar ao Governo uma nova representação de harmonia com as resoluções da 

Assembleia e de acordo com os pontos de vista dos Sindicatos que já responderam ou 

venham a responder à circular questionário que lhes foi enviada»211.  

No dia 28 de Maio de 1930 reunia de novo a CIS para «se ocupar da situação 

angustiosa» em que trabalhavam os Manipuladores de Pão de Beja, que trabalhavam 

diariamente 18 horas sem descanso semanal. A CIS decidira entregar ao Ministro do 

Interior uma representação no sentido do cumprimento da lei das 8 horas. A CIS aprecia 

um ofício da Associação dos Empregados de Escritório em que os convidava a enviar um 

representante a uma reunião da classe212.  

Sobre os resultados da circular-questionário enviada pela CIS aos sindicatos do país 

a propósito da jornada de trabalho e da questão do desemprego, encontrámos alguns 
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dados que constam da carta enviada por «David Nascimento», secretário da Comissão 

Sindical do Partido Comunista Português (assinatura autenticada por Bento Gonçalves / 

«Gabriel Batista», após a sua prisão e antes da deportação), datada de Lisboa, 5 de Maio 

1930, a Germanetto do Comité Executivo e do Secretariado da Prófintern. «David 

Nascimento» escreve que, depois da constituição da CIS de Lisboa (órgão criado para agir 

na legalidade sobre o controle comunista), conheciam de uma forma mais clara o estado 

da organização sindical portuguesa. De todos os pontos do país tinham recebido cartas 

dos sindicatos, através das quais era exposta a situação da classe operária, onde a 

«maioria das massas» se encontrava «efectivamente desorganizadas». Na carta afirma 

que, na indústria têxtil, a jornada de trabalho era em média de 12 a 14 horas diárias, 

assistindo-se ao despedimento contínuo dos operários adultos, mantendo-se apenas 

crianças e jovens na produção. Em Manteigas, Gouveia e Tortozendo algumas fábricas 

fechavam no Inverno para se manterem abertas no Verão, visto que os dias nesta estação 

do ano eram mais compridos, facto que os patrões aproveitavam para manter uma 

jornada de trabalho prolongada sem despesas com a iluminação. Segundo as informações 

recolhidas nesta região, o desemprego na indústria têxtil era entre os operários adultos de 

60%. Na indústria metalúrgica, o desemprego era também considerável. Na indústria das 

conservas, o desemprego situava-se nos 30% mas, em Setúbal, esta cifra elevava-se por 

vezes até aos 80% e, por causa da racionalização, o patronato substituíra os homens por 

mulheres e jovens. O salário das mulheres nesta indústria era de 8$00 (9F) por cada dia de 

14 horas de trabalho. Segundo o mesmo documento, a CIS lutava pela jornada de 8 horas 

para todos os trabalhadores do país, com excepção para as mulheres, os jovens e os 

trabalhadores nas indústrias insalubres, onde se reclamava a jornada de seis horas. Para 

além desta reclamação relativa à jornada de trabalho, colocavam a questão de um salário 

para os desempregados, a expensas do patronato e do Estado, que deveria ser de 75% 

sobre o salário que recebiam enquanto estavam ocupados na produção213. Segundo 
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«David Nascimento», para fazerem uma «agitação de massas com base neste programa, 

serviam-se da CIS» e, em resposta ao questionário, uma «multitude» de sindicatos 

declarara-se de acordo com as propostas apresentadas pela CIS214. Nesta carta «David 

Nascimento» faz igualmente referência à reunião de 4 de Maio dos Ferroviários, onde foi 

tratada a questão da constituição da Federação dos Transportes, ao 1º de Maio de 1930, 

ao V Congresso da ISV e aos jornais O proletário e Vanguarda Operária. A comissão 

sindical do PCP considerava que, antes da formação da CIS Lisboa (órgão criado para agir 

na legalidade, sob controle comunista), o estado de desorganização sindical, caracterizado 

em cartas recebidas de todo o país, das massas operárias portuguesas era recorrente. A 

comissão sindical do PCP servia-se da CIS para agitar as massas pois, era formada por 

sindicatos que repudiaram a colaboração de classes. Em oposição ao programa do PCP, os 

anarco-sindicalistas, parados desde 1926, reorganizaram a Câmara Sindical de Trabalho de 

Lisboa e criaram a Comissão Inter-Federal (que era a CGT «disfarçada») mas os seus 

esforços não foram coroados de sucesso porque a «massa» não estava com eles215.  

A fórmula era a mesma da ISV, com as palavras de ordem: “Trabalho e Pão”. 

Colocavam nas assembleias-gerais elementos que defendessem os pontos de vista da CIS 

e constatavam que as massas aderiam a essas palavras. Os comunistas sentiam-se 

animados pela conjugação de sucessos que marcam este período: adesão às palavras de 

ordem da CIS na reunião convocada pela CST; paralisações dos marítimos, arsenalistas, 

metalúrgicos, seguindo orientações comunistas; formação da Federação de Transportes e 

Comunicações. Sucesso igualmente no Porto numa sessão pública convocada pela CST do 

Porto, nas fábricas de conservas de Setúbal e nos centros rurais como Beja. Outro 

indicador de sucesso foi o aumento da tiragem de O proletário, que começara em 1000 

exemplares, e no número consagrado ao 1º de Maio, que atingira os 6000. As principais 

dificuldades apontadas eram a falta de meios materiais para manterem a organização, a 
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censura e o elevado número de perdas, sendo difícil preencher os cargos de administração 

do jornal216. 

No relatório anónimo enviado à Prófintern, provavelmente realizado em 1933, 

porque refere no início que a «ditadura militar de Salazar e Carmona celebrava o 7º 

Aniversário a 28 de Maio», encontrámos igualmente muitos dados relativos à situação 

política, económica, laboral e salarial portuguesa resultantes das conclusões da circular 

questionário da CIS. Por exemplo, em Beja, nos sindicatos aderentes à CIS, havia no 

sindicato dos trabalhadores agrícolas 300 trabalhadores e nos manufactores do calçado 

100217. 

A Comissão Inter-Sindical prosseguia a sua acção apreciando uma circular do 

Sindicato do Pessoal do Arsenal do Exército, na qual esse organismo declarava 

desinteressar-se dos trabalhos da Comissão e registava a adesão das Associações dos 

Carpinteiros Navais, Ferroviários da CP e Ourives de Gondomar. O delegado da CIS, 

presente no Congresso Nacional dos Trabalhadores dos Transportes, relatou os trabalhos 

realizados e salientou a aprovação da tese que preconizava o subsídio aos 

desempregados. O delegado da CIS à Conferência Operária Têxtil de Gouveia informou 

que a sessão decorrera de forma animada, aceitando a moção da CIS para estudo. A CIS 

reafirmou a sua determinação em lutar pelo cumprimento do horário de trabalho, bem 

como contra a crise de desemprego, não concordando com a crítica que lhe fizeram na 

nota publicada pela Comissão de Inquérito da União dos Empregados Barbeiros, que 

deixava transparecer intuitos políticos, aguardando uma assembleia-geral dos Barbeiros, a 

fim de saber quem era pró ou contra a CIS218.  

Em Agosto de 1930, a CIS elabora uma exposição, a apresentar na reunião de 

delegados das Associações Operárias, sobre o incumprimento do horário de trabalho no 
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comércio e na indústria, principalmente no que respeita aos chauffers, que trabalhavam 

14 ou mais horas diárias219. 

A 19 de Setembro de 1930, com a presença de 29 sindicatos operários, 23 

associações de classe votam a favor da CIS contra a CST, aderindo assim às suas palavras 

de ordem e manifestando-se a favor da «luta de classes». Segundo Fátima Patriarca, 

passado um ano, em Agosto-Setembro de 1931, a CIS consegue a assinatura de 60 

associações de classes numa exposição que envia ao Governo dedicada à crise e ao 

desemprego220, caminhando assim para ultrapassar o âmbito local, apresentando-se já 

como uma autêntica central, de âmbito nacional, rivalizando com a CGT ou a sua 

alternativa CIF.  

A CGT emite uma circular, datada de 8 de Setembro de 1930, dirigida “Aos 

Sindicatos, Câmaras, Uniões de Sindicatos e Federações”, sobre as condições de trabalho 

dos mineiros de Aljustrel onde a vaga de despedimento em massa atingira cerca de 500 

operários, atribuindo a si própria a denominação de «Central do proletariado português». 

A Central convidava todos os organismos sindicais a enviarem para o Ministro das 

Finanças notas de apoio às reclamações dos mineiros de Aljustrel221.  

A 13 de Setembro de 1930, sai o primeiro número desta série (série publicada em 

1930 como suplemento semanal) do jornal A Batalha, porta-voz da organização operária 

portuguesa, propriedade da Comissão Inter-Federal222. Mantendo-se fiel aos princípios 

estatutários do Congresso de Coimbra e às bases da Organização Social Sindicalista dos 

Congressos de Covilhã e Santarém, este órgão de imprensa operária defendia como 
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orientação básica a organização sindical federalista e libertária, alheia a todos os credos 

político-partidários e a todas as confissões religiosas223.   

A CIS lutava para que o operariado se compenetrasse de que só com a instituição 

do subsídio aos desempregados se poderia atenuar o problema. A CIS aprecia uma circular 

enviada pela CST a todos os sindicatos não aderentes, expondo os seus pontos de vista 

sobre a crise de desemprego, exortando os sindicatos a estudarem os termos da adesão e 

relembrando que poderiam continuar a defender os seus pontos de vista, dentro deste 

organismo local. A questão do subsídio aos sem emprego parecia dividir os sindicatos e 

acentuava o divórcio entre a CST e os sindicatos de Lisboa, que aguardavam uma circular 

da CIS sobre este e outros assuntos de interesse para os trabalhadores224. 

As divergências entre a CGT e a CIS iam desde as diferentes soluções para o 

desemprego, com a CIS a propor os 75%, até outras questões de foro ideológico. O que os 

dividia: a ditadura do proletariado, a construção do socialismo, a doutrina marxista-

leninista, o papel do Estado, a existência das forças armadas. No campo sindical, os 

cegetistas defendiam a manutenção dos sindicatos profissionais, os comunistas 

propunham sindicatos únicos de indústria e, como forma de acção, contrapunham a acção 

directa anarquista à luta de largas massa de trabalhadores, classe contra classe.  

A CIS Lisboa emite em Novembro de 1930 um documento dirigido: Aos sindicatos 

operários de Lisboa cuja acção diária e prática se desenvolve dentro do terreno da luta de 

classes e que constituíram a Comissão Intersindical (itálico no original), onde critica a 

circular enviada pela CST aos sindicatos, convidando-os a ingressar naquele organismo. 

Ora, a CIS considerava que a sua constituição se devia exactamente à inércia da Câmara 

Sindical do Trabalho em primeiro lugar e, discordância deste organismo, em várias das 

reclamações por eles formuladas, especialmente a respeito da crise de trabalho. Ninguém 

mais que a CIS lamentava a situação criada de divisão das forças operárias locais. A 
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Câmara Sindical de Trabalho continuava amarrada a uma corrente ideológica – o 

anarquismo – e a um sindicalismo libertário ou sindicalismo anarquista. Os sindicatos 

aderentes à CIS não eram libertários ou anarquistas, eram organismos de classe contra 

classe. Só haveria um processo lícito de efectuar a unificação: constituir uma comissão 

nomeada por todos os sindicatos operários de Lisboa, incumbida de convocar uma 

conferência operária local, onde todas as associações operárias comparecessem com 

igualdade de direitos e deveres, e cuja única condição de adesão consistia em que cada 

sindicato aderente se comprometesse antecipadamente a respeitar as resoluções 

adoptadas. Esta conferência ou congresso local não deveria limitar-se à representação dos 

sindicatos; devia ir além da consulta às massas operárias; admitir, embora apenas com 

voto consultivo, delegações de fábricas e empresas industriais mais importantes, eleitas 

directamente pelos operários que nelas trabalhavam não se limitando às questões de 

unidade; analisar os problemas mais relevantes que nesse momento interessam às massas 

operárias: habitação, custo de vida, salários, jornada de trabalho, crise de trabalho, 

organização das mulheres e da juventude e palavras de ordem adaptadas às suas 

necessidades. Para a CIS, este era o único processo que, quer no campo local, quer no 

campo nacional, permitiria realizar a «frente única da classe proletária», reflexo dos seus 

interesses de classe, e não com os de determinada tendência. A CIS questionava-se sobre 

se a CST estaria disposta a trabalhar de acordo com esta «plataforma honesta, clara, 

sincera e imparcial». Eis uma pergunta que necessitava da parte da CST de uma «resposta 

clara e precisa», pois não conheciam processo mais democrático ou libertário de seguir a 

opinião da «massa operária», quanto à direcção que devia presidir aos seus organismos 

federativos, de classe, senão este, o da consulta. Questionavam-se porque continuavam a 

amarrar a acção da classe operária ao tabu das resoluções da Covilhã tomadas havia 8 

anos. Pediam a Unidade do movimento operário, unidade de classe, por intermédio da 

massa organizada, num congresso local, para unidade local, um congresso nacional, para 

unidade nacional225.  
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Segundo Fátima Patriarca, «A 11 de Fevereiro de 1931, a CGT mostra-se de novo 

activa»226 porque na circular interna do Comité Federal de 11 de Fevereiro de 1931 

surgem reivindicações novas, recuperando ideias «que haviam sido lançadas pelos 

socialistas e também pela CIS. Dos onze pontos, apenas não consta o subsídio aos sem 

trabalho, mantendo-se a CGT, nesta matéria, tão intransigente quanto o tinha sido ao 

longo de 1930. O combate ao desemprego continua a assentar essencialmente em dois 

pilares: horário e salário»227. Em Junho de 1931, a CIS reivindica um extenso programa 

para adquirir «carácter nacional»228.  

O ponto fraco do movimento sindical consistia sobretudo no facto deste estar 

imbuído de um espírito fortemente corporativo. Existia uma grande quantidade de 

pequenos sindicatos (corporações) locais. À excepção dos ferroviários, isto aplicava-se 

também aos sindicatos filiados na CIS. Só os sindicatos dos operários do Arsenal da 

Marinha se encontrava organizado de forma empresarial, mas era um sindicato que 

agrupava somente os operários do próprio Arsenal. Era uma das posições mais fortes do 

ISV, a par dos ferroviários (sindicato de 5000 filiados aderentes à CIS). A Federação dos 

Ferroviários da região Sul estava prestes a aderir à CIS com os seus 1000 aderentes. A 

Federação Nacional dos Operários do Vidro, que acabava de terminar uma greve sob a 

direcção da CIS, contava 2500 aderentes (o centro da indústria do vidro é na Marinha 

Grande) e também disposta a aderir à CIS229. 
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 A Comissão Inter-Sindical (CIS), como órgão ilegal de coordenação sindical ligado 

ao PCP clandestino e filiado na ISV, auto-dissolve-se em meados dos anos trinta por 

decisão da Internacional Comunista, que não era favorável à existência de organismos 

sindicais clandestinos e desaconselhava a infiltração nos sindicatos nacionais.  

 

3.3. A COMISSÃO INTER-SINDICAL E A «PURGA» DO ANARQUISMO NAS ASSOCIAÇÕES DE 

TRABALHADORES 

 

A ideia da substituição da CGT por uma nova central ou uma central com 

orientação comunista já estava patente na carta enviada de Moscovo a 27 de Agosto de 

1927, dirigida ao Comité Central dos Partidários da ISV em Portugal230. Nesta carta, depois 

de algum tempo de interrupção dos contactos, a ISV queria saber de forma detalhada a 

atitude dos anarco-sindicalistas, «no momento e depois da dissolução da CGT». 

Aconselhava-os a «lançarem palavras de ordem» no sentido da reconstituição da CGT, 

utilizando para isso federações, uniões ou sindicatos, onde fossem influentes membros ou 

não da CGT no momento da «dissolução» e a lançarem a ideia de um Congresso de todos 

os sindicatos. Neste congresso, decidir-se-ia pela reconstituição da CGT mas num 

organismo influenciado e dirigido pelos partidários da ISV. Os anarco-sindicalistas 

deveriam ser convocados, mesmo que não participassem neste congresso. Previam a 

eleição de uma comissão executiva e a criação de uma central que, podia ser a CGT, mas 

com orientação comunista. Consideravam provável que a CGT não os deixasse tomar os 

arquivos da antiga Confederação mas isso não os devia impedir de criarem esta central 

que podia existir legal ou ilegalmente231. 

António Ventura afirma que a constituição da CIS se destinava a «purgar» o 

movimento sindical da influência anarquista. «A polémica entre comunistas e anarco-
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sindicalistas já vinha de longe, desde 1919, por assim dizer, agudizando-se em 1921 e 

produzindo a cisão dos sindicatos vermelhos que saíram da C.G.T. em 1925. As relações 

continuavam más, como era de esperar. No entanto, lentamente, a partir de 1927, o 

sindicalismo vermelho ganha incremento significativo, enquanto a C.G.T. cai num 

imobilismo, pondo sempre como tónica o ataque aos comunistas, em vez de empreender 

uma ofensiva contra a ditadura, que só ela estava em condições de fazer por se tratar da 

maior organização operária em Portugal. Mas não, os comunistas eram mais perigosos 

para a C.G.T. Quando é constituída a Comissão Inter-Sindical em Lisboa, a C.G.T. vem 

imediatamente acusá-la de estar subordinada a Moscovo e contrapõe-lhe a Comissão 

Inter-federal»232.  

A questão vinha de facto de longe e reflectia-se nos órgãos da imprensa operária. 

Já Bento Gonçalves, escrevendo sob o pseudónimo de «Gabriel Baptista», em O proletário 

analisava a desagregação do anarco-sindicalismo. À luta iniciada em O proletário contra a 

crise do trabalho, pela defesa da jornada de oito horas e actualização dos salários, 

corporizada nas palavras de ordem Pão ou Trabalho adoptadas pela CIS, o Vanguarda 

Operária, porta-voz da Comissão Inter-federal, da CGT e das Câmaras Sindicais de 

Trabalho, contrapunha, afirmando que estas questões estariam entregues aos cuidados de 

militantes experimentados. Segundo «Gabriel Batista», após se ter lançado no Vanguarda 

Operária a palavra de ordem Trabalho para todos, os delegados da Construção Civil à CST 

teriam transformado tudo num embuste, pois queriam resolver a questão do desemprego 

e do horário de trabalho, optando pelo despedimento das mulheres em todos os ramos 

para irradiar a crise de trabalho. «Gabriel Baptista» afirmava que era assim que o anarco-

sindicalismo se desagregava e a Organização Central (CGT) «abria falência», mas o 

proletariado tomava posições tais que, no lugar da «velha CGT», uma outra «Central 

Operária» surgiria, mais forte e mais integrada na luta de classes. Para a concretização 

deste objectivo, impunham-se campanhas de esclarecimento, de explicação às massas, 

alertando-as para os desvios da Organização Central que já «não passava de um 
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esqueleto», popularizando cada vez mais as palavras de ordem da CIS. «Gabriel Batista» 

pedia aos militantes e às massas para que não se deixassem arrastar pelo oportunismo, 

pelo colaboracionismo e pela capitulação sindical e acolhessem «o movimento de 

formação da CIS» com simpatia e entusiasmo233. Após três meses da constituição da CIS, 

vemos como Bento Gonçalves/ «Gabriel Batista» abria a cova à CGT e preconizava já a 

formação de uma nova Organização Central, a CIS, pois a anterior, a CGT, «abrira 

falência». Era nesse espaço de luta deixado vago pelos anarquistas da CGT que a CIS e os 

comunistas empreenderiam a sua acção. Não estariam tão longe da verdade aqueles que 

afirmavam que a CIS pretendia constituir-se em organismo central, tentado ocupar o 

espaço deixado vago pela CGT.  

Em carta de 10 de Setembro de 1930, Bento Gonçalves constata o colapso do 

anarco-sindicalismo, explica a crise no movimento sindical pela cisão que a corrente dos 

apoiantes da ISV provocara, reconhecendo que a fraqueza do PCP contribuíra para essa 

crise e, nesse sentido, empreendiam uma reorganização sindical e a bolchevização do 

partido, um trabalho preliminar de acordo com as tácticas da ISV234.  

Segundo João Freire, a cisão entre comunistas e libertários inicia-se em 1921 com a 

fundação do PCP, «dá passos irreversíveis em 22-23, com a questão da adesão às 

Internacionais e progressivamente se vai acentuando até 1925-26, quando, à beira do fim, 

se estanca e consolida em dois campos inconciliáveis: uma CGT enfraquecida, nas mãos 

dos anarquistas, mas que perdeu o monopólio simbólico e político de ser «central única 

dos trabalhadores portugueses” e tem dificuldades em lidar com a complexidade da 

situação criada; e um agrupamento de sindicatos de obediência moscovita, com 

correligionários de fortes convicções, mas com uma linha político-sindical ainda pouco 

definida. Em todo o caso, os estragos políticos e morais desta divisão são enormes e 

irreparáveis, no quadro da política nacional (e internacional) vigente até à 2ª guerra 
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mundial. A homologia de objectivos e, ao mesmo tempo, a incompatibilidade de valores e 

processos pesou mais forte entre estes “primos” desavindos do que as ameaças 

exteriores»235. 

O Vanguarda Operária publica a 22 de Maio de 1930 uma nota oficiosa da CGT236 

colocando de sobreaviso todos os organismos operários, estranhos «às manobras 

parlamentares e eleiçoeiras», contra a chamada Comissão Inter-Sindical de Lisboa, que se 

pretendia «arvorar» em Central Nacional, mas cujos objectivos eram o «divisionismo», ou 

seja, o «enfraquecimento e esfacelamento» da organização operária portuguesa. 

Igualmente apreciara a acção desenvolvida pela «pseudo Comissão Inter-Sindical de 

Lisboa», deliberando exortar os sindicatos da indústria a precaverem-se contra os 

«manejos desagregacionistas» deste organismo, que outra coisa não vinha fazendo senão 

«uma obra de traição adentro das fileiras do proletariado português»237.   

Segundo Manuel Joaquim de Sousa, a CIS surgia assim «pomposamente e por artes 

mágicas» e acusava os delegados do Sindicato do Arsenal de Marinha (comunistas) de 

terem saltando por cima de todos os deveres de cortesia, lealdade e consideração para 

com primeiro organismo convocante e convidavam as associações para uma nova reunião, 

pondo em prática as «novas tácticas» e era desta forma votada a «celebérrima Comissão 

Inter-Sindical»238.  

A CIF, em nota-circular de Julho de 1930, considera-se um «centro» para onde 

convergia toda a organização operária confederal e a síntese da organização a nível do 

país e tinha sido atingida pelos insultos, as intrigas, vilanias da CIS e dos seus adeptos e 

acusava a CIS de forjar uma nova central operária, na qual ela seria a célula inicial. A CIS 
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alega que essa comissão existia por inactividade da CIF, que rectificava não ter tanta 

liberdade de agir com a CIS.  

Para Fátima Patriarca, a referida comissão surge com a votação de 12 votos a favor 

e 5 contra, com a vitória dos comunistas a ser possível graças, uma vez mais, ao voto dos 

anarco-sindicalistas. O grupo de antiparticipacionistas era liderado por Daniel Batalha e 

Bento Gonçalves, ambos do Arsenal da Marinha, e com excepção de Manuel Figueiredo e 

Arnaldo Gomes, dirigentes do Sindicato dos Empregados no Comércio e Indústria e do 

Sindicato dos Empregados de Escritório, os anarco-sindicalistas limitam-se a reforçar as 

posições dos comunistas239.   

A ideia de que a formação da CIS se destinava a «purgar» das organizações 

operárias os ideais anarquistas, defendida por António Ventura, é corroborada por 

Joaquim Gomes que considera que, embora não fosse ainda o «ideário comunista puro», 

devido às influências anarquistas, a formação da Central Sindical, CIS, da iniciativa do 

partido, tinha também como objectivo «contrariar as influências anarquistas na Marinha 

Grande. É daí que nasce a formação do Sindicato Vidreiro, sindicato livre. O Sindicato 

Vidreiro esteve sempre debaixo de fogo mas, em 1933 e começos de 34, é que de facto as 

coisas se agudizaram. Havia já uma certa independência dos comunistas, através do 

combate aos anarquistas e da formação da CIS e na formação e actividade do sindicato 

vidreiro da Marinha Grande. Há uma influência, na minha opinião, que não se pode 

desligar, mesmo nalguns camaradas mais destacados, de influências que vinham de trás, 

dos anarquistas e que ainda existiam. O movimento sindical que se desenvolveu e a 

criação da CIS tinha exactamente a preocupação de libertar as ideias profundamente 

baralhadas que vinham da central anarquista»240.  

Dentro do PCP, a orientação de Bento Gonçalves lutava no entanto com as 

incapacidades recorrentes do próprio funcionamento do partido. Bento Gonçalves é preso 

a 29 de Setembro de 1930. A 7 de Outubro de 1930, Bento Gonçalves/ «Gabriel Batista», 
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antes de partir para a deportação nas ilhas açorianas, escreve uma carta à ISV para o 

restabelecimento da ligação após a sua prisão e a de outros camaradas seus. Nessa carta, 

afirma que a polícia efectuara «uma furiosa ofensiva contra a organização comunista e os 

seus simpatizantes, assim como contra o Socorro Vermelho, com a prisão de muitos 

militantes e activistas sindicais». No Porto, as prisões foram ainda mais numerosas e feitas 

com mais precisão em consequência da sua deportação, bem como a de outro camarada 

do partido de Lisboa e oito camaradas do Porto, dos quais 6 comunistas, 1 anarco-

sindicalista e 1 anarquista. Bento Gonçalves constata a impossibilidade de manter a 

ligação com a ISV e esta carta servia para creditar, com a sua assinatura, o futuro 

secretário-geral que o substituiria (vemos em carta já citada que ele autentica «César 

Esteves» como secretário-geral interino do PCP). Até à data, não concluímos quem é 

«César Esteves», tanto podendo ser Abílio Alves de Lima, hipótese mais credível, como 

Júlio César Leitão. Assina «Gabriel Batista», secretário-geral do PCP, datado de Lisboa, 7 

de Outubro de 1930241. «César Esteves» assume o lugar de secretário-geral interino, do 

Secretariado do Comité Executivo do PCP e envia uma carta, datada de Dezembro de 

1930, vinte dias passados sobre a detenção de Bento Gonçalves, em nome da Comissão 

Sindical (Comsind)242, referindo o nome de José de Sousa como o camarada responsável 

pela organização dos sindicatos243. O trabalho de reorganização sindical centrava-se 

principalmente em Setúbal, Beja, Serpa, Portimão, Lagos, Faro e Vila Real de Santo 

António. A Norte, os contactos eram deficientes depois da prisão de grande número dos 

melhores elementos do PCP. Durante três semanas, não obtiveram contacto com o Porto 

onde sabiam terem sido feitas muitas prisões. O Porto era a segunda cidade do país onde 

os anarquistas conservavam ainda um grande número de posições.  

                                                           
241

 Carta de Bento Gonçalves / «Gabriel Batista» de 7 de Outubro de 1930 enviada à ISV (tradução em 
francês do russo), F.534, op.7, d.433, p.42, ICS, Doc.302, maço 221, caixa 9. 
242

 A Estrutura da JCJP entre 1931-1935, o Comité Central subdividia-se em Comissões: Comissão Sindical 
(Comsind), Comissão Organização (Comorg), Comissão de Imprensa, Comissão do Trabalho Feminino e 
Comissão militar. Cf. José Pacheco Pereira, Álvaro Cunhal uma Biografia Política, p.96.  
243

 Carta de «César Esteves», 16 Dezembro de 1930, F.534, op.7, doc.433, p.36, ICS, Doc.254, maço174, caixa 
8. 



 

111 

 

Segundo José de Sousa, a suspensão do jornal O proletário limitava-lhes os 

contactos legais com as massas e A Batalha, órgão anarquista, publicava números onde 

80% eram dedicados «à ofensiva contra os comunistas e a URSS», não encontrando 

«impedimentos na censura». A ofensiva da polícia contra os comunistas era ostensiva, o 

mesmo não sucedendo com um ou outro anarquista que fora preso, mas por suspeita de 

comunista. O director da polícia política declarava muitas vezes que bastava saber-se que 

«tal ou tal elemento era comunista» para que se constituísse matéria suficiente para a 

deportação imediata. 

José de Sousa pretendia utilizar a Comissão Inter-Sindical como organismo 

«centralizador do trabalho revolucionário» mas não o poderia fazer sem um trabalho de 

organização e, por isso, estavam a constituir pela base todo um aparelho de fracções e 

minorias revolucionárias. Os meses de Janeiro e Fevereiro destinaram-se à organização de 

fracções sindicais em Lisboa e, após a sua organização, estariam livres para um trabalho 

de organização na província. Devido à situação especial do movimento operário nortenho, 

pretendiam ir ao Porto, e posteriormente estabeleceriam a ligação ao conjunto nacional, 

criando uma «comissão sindical regional», o mesmo sucedendo em Beja e Faro, 

transformando assim a CIS de «centro provisório de sindicatos simpatizantes» em «centro 

verdadeiramente nacional» de toda a actividade revolucionária sindical, ligando-a a todos 

os sindicatos partidários da ISV, sindicatos simpatizantes, assim como minorias 

revolucionárias, dos sindicatos não aderentes, num único organismo à escala nacional244. 

Ultrapassada a organização da CIS de âmbito local, partiam para a sua organização a nível 

regional transformando-a em organismo central nacional de âmbito confederal. A CIS 

formada em Março de 1930, caminhava para um estatuto de central sindical, com os 

mesmos atributos da velha e moribunda CGT de Manuel Joaquim de Sousa, «uma luta de 

galos», mas de orientação comunista, inspirada nas propostas bolcheviques da revolução 

russa.  
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A transformação da CIS em central sindical nacional era uma tarefa demasiado 

pesada, tratava-se de uma acção «gigantesca» para quem vivia uma situação de 

clandestinidade, como José de Sousa, dividido entre o trabalho na CIS, na Federação dos 

Transportes e ainda no secretariado do PCP, com falta de meios materiais, militantes 

experientes, elementos bem treinados e ideologicamente preparados.  

O Trabalho Sindical era o órgão oficial da Comsind, boletim clandestino da CIS e 

dos secretariados nacionais de indústria, dos empregados e do vestuário. Principiando 

com uma tiragem de 200, atingiu a tiragem de 1000 exemplares. Este boletim de ordem 

teórica, onde eram publicadas as resoluções mais importantes da Comsind, era vendido e 

destinava-se mais aos militantes do que às massas, e enviado clandestinamente para Paris 

e Berlim, utilizando-se as Juventudes Comunistas e a correspondência ilegal travada com a 

ISV245. Segundo Maria Goretti Matias, as resoluções da Comsind destinavam-se a orientar 

os militantes comunistas para a «viragem» no processo de trabalho nos sindicatos246.   

Nas resoluções da Comsind, publicadas em O Trabalho Sindical, sobre a actividade 

sindical do Partido no Porto, as directrizes iam no sentido de «purgar» as organizações 

sindicais desta cidade da influência do anarco-sindicalismo. Constatando que na cidade do 

Porto o único trabalho sindical organizado existente era controlado pelos sociais-fascistas 

(termo usado pelo comunistas para designarem os socialistas) e pelos anarco-sindicalistas, 

dirigidos pela Federação das Associações Operárias (FAO) e pela CST Porto, decidem 

organizar fracções sindicais de orientação comunista dentro destas organizações247. 

Inicialmente, deviam reconhecer o poder do adversário porque, de facto, os anarco-

sindicalistas conservavam as suas forças intactas no Porto e as direcções da maioria dos 

sindicatos e, embora o anarco-sindicalismo perdesse terreno em todo o lado, no Porto, 

guiavam a acção da maioria dos trabalhadores organizados. Os aderentes da CIS não 
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tinham fracções organizadas, não tinham sabido marcar a sua diferença relativamente à 

crise de trabalho.  

Segundo o Trabalho Sindical, a CIS não pretendia combater o anarco-sindicalismo 

por «espírito de seita», de partido, por «ódio ou malquerença» para com os seus 

militantes mas porque ideologicamente eram diferentes quanto aos métodos de 

condução da luta dos trabalhadores e portanto, combateriam o «confucionismo 

ideológico dos anarco-sindicalistas» e a incapacidade por eles demonstrada em conduzir 

uma luta verdadeiramente revolucionária, mantendo o «neutralismo», o «economicismo» 

e uma mentalidade pequeno-burguesa, opondo-se claramente à teoria bolchevista classe 

contra classe defendida pela CIS e pelo PCP248. A forma de condução do movimento 

operário sindical no Porto, pelo anarco-sindicalismo, era considerada pela CIS como 

«contra-revolucionária», conduzindo o movimento de derrota em derrota. Perante a 

ditadura militar, o anarco-sindicalismo convidava os trabalhadores a renunciarem à luta, 

defendendo que esta só era possível dentro de um regime democrático. O anarco-

sindicalismo negava a possibilidade de uma luta séria no quadro da ditadura militar, pois 

considerava que só em plena democracia era possível conduzir esta luta, arrastando os 

sindicatos para uma «colaboração directa com a burguesia», postura que, adoptada 

perante a crise de trabalho, revelava uma «mentalidade de renúncia e colaboracionismo». 

A Comsind considerava que os anarco-sindicalistas combatiam o subsídio dos sem 

trabalho com argumentos profundamente burgueses, patronais e reformistas.  

A CIS encarava como indispensável que todos os militantes fossem mobilizados 

para a organização sistemática do trabalho nos sindicatos e, para isso, nomeava uma 

Comissão Sindical Local (CSL) a quem competia dirigir superiormente no Porto toda a 

actividade dos membros do Partido e nos sindicatos. Segundo esta resolução, que 

estabelecia a ligação do PCP aos sindicatos, a organização seguiria o seguinte esquema: a) 

organização de todos os filiados do Partido em fracções sindicais funcionando sobre o 
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controlo directo da CSL; b) organização à volta das fracções sindicais de minorias 

revolucionárias, dentro das bases já publicadas em O Trabalho Sindical e adaptadas à 

situação especial de cada classe; c) organização de fracções sindicais na Câmara Sindical 

de Trabalho e Federação das Associações Operárias, constituídas por todos os comunistas 

que desses organismos fizessem parte, e organização à sua volta de minorias 

revolucionárias constituídas pelas minorias dos sindicatos aderentes e pelos sindicatos 

simpatizantes; d) ligação de todas as minorias sindicais revolucionárias a sindicatos 

simpatizantes, do Porto à CIS e constituição da delegação da CIS no Porto249. 

Cada fracção seria dotada pela CSL de um programa concreto de trabalho à 

semelhança dos já adoptados pelas fracções sindicais constituídas em Lisboa. Estas 

fracções estavam pensadas para os Manipuladores de Pão e para os trabalhadores da 

Carris. O trabalho das minorias revolucionárias seria orientado pelo programa de acção da 

fracção comunista da CIS, já aprovado pelo pleno da CCE do Partido e publicado no n.º4 

de O Trabalho Sindical. A Comsind elaboraria o programa de acção a desenvolver nas 

fracções comunistas da CST e FAO do Porto, com base em dados fornecidos pelas 

respectivas fracções e a CSL. Toda a acção, assim como as questões a debater, 

obedeceriam à linha geral do Partido e seriam previamente debatidas nas reuniões 

especiais das fracções e minorias. Cada fracção era dirigida por um secretário e devia 

reunir pelo menos de 15 em 15 dias e mensalmente quando dirigida por um secretariado. 

As reuniões implicavam a presença de um elemento da CSL. Pretendiam constituí-las nos 

Manipuladores de Pão, na Carris, nos Manufactores de Calçado, Empregados, 

Metalúrgicos, Gráficos, Construção Civil e Alfaiates. No Porto, a indústria dos transportes 

estava também nas mãos dos anarco-sindicalistas, impedindo a condução da luta de 

classes e «a cristalização revolucionária e orgânica» da Federação de Transportes250.  

José de Sousa aspirava, com este programa de acção, transformar a CIS de «centro 

provisório dos sindicatos simpatizantes em centro verdadeiramente nacional de toda a 

                                                           
249

 Ibidem, p.13.  
250

 Ibidem, p.14. 



 

115 

 

actividade revolucionária sindical». Concluído este trabalho orgânico de base, formaria 

pouco a pouco «a futura central sindical nacional» que ligaria, não só os sindicatos 

aderentes à ISV, mas também simpatizantes e minorias revolucionárias existentes nos 

sindicatos aderentes. 

A CIS não se considerava uma «cisão no movimento operário» mas, pelo contrário, 

«uma alavanca para a unificação». A CIS assumia-se como «o centro» da actividade 

revolucionária, «o nervo motor da luta de massas» e um «centro único definidamente 

revolucionário» de todo o movimento sindical. Os sindicatos aderentes à CIS não deviam 

abandonar a posição que ocupavam na FAO ou na CST, pelo contrário, a sua acção 

desenvolver-se-ia dentro destas organizações, encaminhando a luta segundo as palavras 

de ordem da CIS. «A CIS não era um centro divergente, mas convergente, de actividade 

revolucionária de massas. Não é uma central operária, mas um centro de oposição 

revolucionária de massas, contra os chefes inaptos e cristalizados em tácticas e teorias 

que só têm lugar presentemente no museu da história das lutas operárias»251.   

Em Beja, um dos principais centros rurais do país, a indústria ocupava também um 

papel importante. Os anarco-sindicalistas dirigiam as principais organizações sindicais 

desta cidade e a sua propaganda espalhou-se facilmente devido à dispersão da indústria, 

predominantemente constituída por pequenas oficinas, artesanato onde o trabalhador 

era simultaneamente camponês. A actividade sindical do Partido em Beja seguira 

orientações semelhantes às do Porto252. Apesar de existirem membros do partido a 

dirigirem a organização sindical local, o movimento sindical em Beja encontrava-se 

totalmente isolado da CIS e assim a Comsind decide formar fracções sindicais no Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais, no Sindicato da Construção Civil e nos Manufactores do 

Calçado253, fracções que obedeceriam às bases gerais aprovadas pela Comsind. Os 

membros do partido formariam dentro do respectivo sindicato o GDS (Grupo de Defesa 
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Sindical), aderente à CIS que, conjuntamente com os sindicatos aderentes à Comissão, 

constituiria a Delegação da CIS em Beja, necessitando para tal de uma campanha de 

adesão e propaganda, dentro dos sindicatos aderentes à CIS e ao Socorro Vermelho, 

assegurando uma linha de acção comum e conducente sob a orientação do PCP. Todos os 

membros do partido que fizessem parte da União Nacional dos Trabalhadores Rurais 

(UNTR) constituíam a fracção comunista da União, dirigida por um secretário responsável 

directo junto do Comsind com o objectivo último da adesão desta organização à CIS. A 

comissão local de Beja deveria dedicar-se também à organização dos ferroviários. Na 

comissão local, os militantes do partido e da juventude constituiriam a fracção, 

directamente subordinada à fracção comunista do Sindicato Ferroviário do Sul e Sueste. O 

núcleo do GDS dos ferroviários do Sul e Sueste em Beja devia também ligar-se à Delegação 

da CIS na mesma cidade.  

Em Faro, deviam organizar GDS na indústria corticeira, na Construção Civil, no 

Sindicato dos Trabalhadores Marítimos, nos Sindicatos dos Empregados, na indústria do 

Vestuário (compreendendo alfaiates, costureiras, sapateiros e chapeleiros), na Fábrica da 

Moagem e na Fábrica da Cerveja. Estas orientações especificadas em O Trabalho Sindical 

seguiam as orientações da Comsind do PCP, com o objectivo primeiro de «purgar» nestas 

organizações aquilo que os comunistas designavam pelas «ilusões do anarco-sindicalismo 

demasiado pequeno-burguesas e putchistas»254.  

Em carta dirigida ao Secretariado Latino Europeu da ISV, datada de 12 de Outubro 

de 1931, José de Sousa/ «Raul Marques» reclamava a falta do envio do subsídio para O 

Trabalho Sindical relativo ao segundo semestre desse ano. A CIS, depois das lutas contra 

os «militantes oportunistas», tinha-se tornado no «centro director da oposição sindical 

revolucionária», ultrapassando a sua acção em Lisboa e estava já ramificada por todo o 

país: Porto, Póvoa do Varzim, Barcelos, Marinha Grande, Beja, Serpa, Faro, Portimão, Vila 

Real de Santo António, Lagos e Silves. Para desenvolverem toda esta actividade e 
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inundarem o país de manifestos, necessitavam de recursos que lhes tinham sido 

prometidos, mas o tão almejado subsídio não chegava255.  

«César Esteves», secretário-geral interino do PCP após a prisão de Bento 

Gonçalves, em carta datada de 16 de Dezembro de 1930, refere o nome de «Raul 

Marques» / José de Sousa como o camarada responsável pela organização dos sindicatos 

da ISV256. José de Sousa / «Raul Marques», em nome da Comissão Sindical do PCP, envia 

uma carta datada de Lisboa, 11 de Dezembro de 1930, afirmando que tinham já passado 

20 dias depois da prisão e os trabalhos de reorganização sindical centravam-se 

principalmente em Setúbal, Beja, Serpa, Portimão, Lagos, Faro e V. R. St.º António. A 

Norte, os contactos eram deficientes depois da prisão de um grande número dos seus 

melhores elementos, interrompendo-se o contacto com esta cidade durante três 

semanas. José de Sousa considerava que mais de 60% do que se escrevia no jornal A 

Batalha era para os atacar a eles, comunistas, e a suspensão da publicação do jornal O 

proletário prejudicava enormemente os contactos legais com as massas. Ensaiavam 

publicar um jornal académico-proletário para o substituir. Sem jornal e com os jornais 

anarco-sindicalistas e sociais reformistas a fazerem uma grande ofensiva contra eles, não 

encontrando impedimentos na censura, prejudicavam a luta257. Os anarquistas 

aproveitam a ocasião, e não hesitam em denunciar os elementos comunistas, aos agentes 

da polícia presentes, nas assembleias-gerais dos sindicatos. A Comissão Inter-Sindical era 

considerada um instrumento comunista, e os anarco- sindicalistas reforçavam esta ideia 

nas suas intervenções e nos seus jornais. Em quase todas as grandes assembleias de 

massas de Lisboa, como a dos ferroviários, marítimos dos portos, pessoal do Arsenal da 

Marinha, pronunciaram-se no mesmo sentido, apoiando as palavras de ordem da CIS. O 
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trabalho sindical era prejudicado pela falta de dirigentes e a fracção comunista era 

pequena relativamente à importância que representava. 

Em 1931, a CIS constitui um aparelho clandestino de direcção grevista para 

orientar a luta dos operários portuários de Lisboa que abrangia cerca de 5000 operários 

contra a Companhia Nacional de Navegação que despedira operários, substituindo-os por 

desempregados. Para além da falta de fundos já referida, lutavam igualmente com falta 

de activistas capazes de levar a bom porto estas tarefas258. Em Lisboa tinham conquistado 

«reduto a reduto aos anarco-sindicalistas e social-fascistas lugares chave». Os sapateiros 

tinham vencido, no seu sindicato, o anarco-sindicalismo e organizaram um sindicato 

paralelo. No Sindicato Único da Construção Civil, conquistaram duas secções profissionais 

e estavam no caminho da «liquidação do anarco-sindicalismo». A crise, cada dia mais 

grave, revoltava os trabalhadores dos portos. Os marítimos de longo curso e os chauffeurs 

deviam entrar em greve em Lisboa, Porto, Coimbra, Covilhã e Viseu. Na opinião de José de 

Sousa, os trabalhadores conduzidos por elementos inexperientes, anarco-sindicalistas e 

social-fascistas, tinham sabotado estas acções de luta. À CIS faltavam recursos para 

inundar o país de manifestos e aguentar o funcionamento do aparelho sindicalista e José 

de Sousa, perante a notícia de que o subsídio, tão necessário, iria ser duplicado, 

amaldiçoava a burocracia que retardava o seu envio259.  

As principais divergências entre José de Sousa e António Bento Gonçalves surgem 

segundo Pacheco Pereira no Tarrafal. As diferenças concentram-se na aplicação das 

principais determinações do Congresso do Partido Comunista da União Soviética e do 

desenvolvimento do Estalinismo. José de Sousa lutara para a formação de uma vasta rede 

de sindicatos clandestinos, contrariando a determinação governamental de adesão aos 
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sindicatos nacionais. A alteração e a mudança imposta por Moscovo da luta se travar no 

interior dos sindicatos nacionais contrariava todo o pensamento e acção de José de Sousa.  

A assinatura do Pacto Germano Soviético constituirá outro momento de ruptura na 

linha de orientação do comunismo e do sindicalismo português. Convencer aqueles de 

que lutavam contra o fascismo, o nazismo e os regimes totalitários que Moscovo se aliara 

ao seu mais temido inimigo era rever todo o pensamento teórico e suporte ideológico 

daqueles cuja cultura política assentava nas linhas definidas pelo partido e pelos seus 

órgãos de imprensa. 

Hitler e Estaline dividem o bolo de noiva no casamento mais improvável da história 

dos regimes europeus. Lenine já assinara com a Alemanha o tratado de Brest-litovsk, 

«uma paz vergonhosa mas necessária», para salvar a revolução, mas o casamento de 

Estaline e Hitler era impensável para a maioria dos comunistas portugueses. Esta aliança 

quase provocou uma das maiores indigestões políticas de que há memória nas correntes 

comunistas internacionais. A poderosa máquina soviética assente em organizações 

defensoras do «culto de personalidade» daquele que liderara o processo das 

nacionalidades, o pai da URSS e o pai de todos os povos facilmente reverteu a situação, 

fazendo crer na correcção desta nova linha de orientação programática. 

O afastamento de José de Sousa é uma resposta pela negativa à inflexão imposta 

por Moscovo. 

3.3. A CIS DE JOSÉ DE SOUSA DEPOIS DO 18 DE JANEIRO DE 34 

Segundo José de Sousa, após o 18 de Janeiro de 1934260, a CIS traça uma nova linha 

de reorganização ilegal do movimento sindical. Ao mesmo tempo, a FAO cai inteiramente, 

os seus sindicatos (2 em Lisboa e 3 no Porto) transformam-se em sindicatos nacionais e os 

seus chefes colocam-se ao serviço da ditadura. A CGT luta por se reafirmar, depois de 

alguns meses de desorientação, deixando de ser o centro dirigente sindical de massas, 
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publicando ainda dois números de um jornal impresso nos meses de Abril e Maio e edita 

um pequeno boletim policopiado mas muito irregularmente. As forças organizadas da CGT 

estavam reduzidas a um grupo de metalúrgicos, outro de operários do mobiliário de 

Lisboa e um outro grupo na província, sobretudo Almada e Porto.  

Na opinião de José de Sousa, em Portugal havia apenas um centro organizado de 

massas com prestígio e autoridade para dirigir o movimento sindical, a CIS, com o seu 

órgão central O proletário, que publica com regularidade, nove meses passados sobre o 18 

de Janeiro de 1934 e ainda outras publicações ligadas aos diversos órgãos sindicais: 

unitários de empregados, dos metalúrgicos, dos ferroviários e do pessoal da CP. Os órgãos 

de imprensa ilegais dos Sindicatos Unitários dos Chauffeurs, dos Marinheiros e do Pessoal 

do Arsenal da Marinha publicariam ainda nesse mês os jornais, mas José de Sousa 

considerava que o trabalho do PCP dentro dos sindicatos nacionais era insuficiente e 

defeituoso, ou melhor, «uma total falta de trabalho»261. 

José de Sousa/ «Raul Marques», em 1934, avalia o trabalho dos sindicatos com 

70% dos elementos da CIS na prisão, a constituição dos sindicatos nacionais, o clima de 

guerra latente e reavalia as relações com as restantes centrais, a CGT e a FAO, dando-nos 

o ponto de situação relativamente a estas organizações, numa carta escrita no rescaldo do 

18 de Janeiro de 1934.  

Após o desaire do 18 de Janeiro, a aposta era na Frente Única, mas em que 

moldes? José de Sousa explica as razões porque não podia estabelecer qualquer tipo de 

acordo com a CGT. Esta questão estava em discussão nos órgãos dirigentes do Partido e 

todos estavam de acordo que não era aconselhável, naquelas circunstâncias, 

«chamamentos semelhantes». A táctica em relação a esta questão era a de apelar à 

Frente Única nas fábricas, atraindo para esta causa os anarco-sindicalistas, especialmente 

porque eram os adversários mais irredutíveis, devido às tradições do movimento sindical 

português. Sobre esse ponto, tinham obtido já resultados sensíveis nas direcções de 
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alguns dos sindicatos unitários, onde alguns operários anarquistas estavam quase 

completamente ganhos para a causa da luta de classe262. Apesar do terror, das 

formidáveis dificuldades do trabalho, da insuficiência de recursos, da falta de militantes 

partidários experientes, o movimento acreditava sempre. A CIS mantinha o optimismo 

considerando que o anarco-sindicalismo tinha desaparecido, embora se mantivesse 

latente no meio do proletariado, assim como a influência pequeno burguesa, manifesta 

sobre a forma de uma ideologia a que chamavam de “reviralhismo”, que consistia, na sua 

opinião, na tendência de se colocarem a «reboque dos chefes burgueses liberais», com a 

crença que só os chefes liberais eram capazes de reverter a ditadura. Nestas condições 

estabelecer um pacto de frente única com a CGT não era razoável, pois não representaria 

nada, no contexto de agrupamento de massas, para a luta e seria como que um «sopro de 

vida» que eles não queriam dar a um organismo que já não era de massas. Esta era a 

razão pela qual não apelavam à frente única com a CGT, esclarecia José de Sousa263. 

Nos princípios de 1933, segundo a sua opinião, o governo fizera um esforço 

desesperado para criar uma grande organização de sindicatos nacionais, mas a estratégia 

adoptada pela CIS era a de boicotar esse trabalho e concentrar a atenção dos militantes 

nesse boicote e na reconstrução do novo aparelho do PCP, tarefa prioritária, pois não 

podiam realizar um bom trabalho nos «sindicatos fascistas» sem um bom aparelho ilegal. 

O sindicalismo português tinha traços particulares, não comparáveis com os casos de Itália 

ou da Alemanha, onde os «fascistas» recorreram a organizações de massas, modelo que 

os «fascistas» ensaiaram constituir e adoptar em Portugal. Em Lisboa, excepção feita aos 

sindicatos marítimos que se integraram na «legislação fascista», e que, pela natureza do 

trabalho eram obrigados a sindicalizar-se (situação que existia já antes da nova legislação), 

os sindicatos nacionais eram, na sua opinião, organizações «raquíticas»264. José de Sousa 

exemplifica com alguns casos que ilustram as dificuldades do regime salazarista em 

constituir os sindicatos nacionais, apresentando alguns casos curiosos, que davam bem a 
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ideia do décor com que os «fascistas» tentavam encobrir a realidade, como o dos quatro 

Sindicatos Nacionais: SN dos Empregados, SN dos Empregados Bancários, SN dos 

Empregados de Escritório, SN dos Empregados das Companhias de Seguros, onde todos os 

empregados se podiam inscrever simultaneamente. O Sindicato Nacional dos Ferroviários 

onde a CIS organizara uma «Comissão de Organização do Sindicato Nacional» agrupava 

120 trabalhadores, a maioria dos quais não pagava as cotizações. O Sindicato Unitário de 

Ferroviários, organizado havia 3 meses, de influência comunista e aderente à CIS, 

agrupava 250 trabalhadores, 300 filiados, vendia 500 exemplares de O proletário e editava 

regularmente, uma vez por mês, o seu órgão impresso ilegal. Segundo José de Sousa, na 

metalurgia, na construção, nas indústrias mais importantes de Lisboa, os «fascistas» não 

conseguiram organizar um único sindicato nacional265.  

Em Junho de 1934, na reunião de activistas sindicais e dirigentes da região centro, 

a CIS e a CE fazem-se representar e fazem o balanço da actividade de reorganização ilegal 

do movimento sindical vermelho. A CIS e a CE constatam a constituição e funcionamento 

dos seguintes organismo unitários: Metalurgia, Panificação e Moagem, Empregados 

(englobando caixeiros, empregados de escritório, bancários), Gráficos (englobando todos 

os ramos da indústria gráfica), Carnes Verdes, Tabaco, Confeitaria e Pastelaria, Marítimos 

(englobando serviço de portos e longo curso), Tracção Eléctrica (abrangendo todo o país), 

Vestuário (englobando as indústrias de alfaiataria, costura, sapataria e chapelaria).  

A CIS decide-se pelo reforço do trabalho sindical nos sindicatos já constituídos e 

aprova as bases orgânicas da União Regional Sindical do Centro (URSC). As Bases desta 

União Regional definem a constituição da Federação Regional Unitária, constituída pelos 

sindicatos revolucionários do distrito de Lisboa e Setúbal que se denominaria União 

Regional Sindical do Centro com sede permanente em Lisboa. A URSC englobava, além dos 

sindicatos, os GDS e tinha por objectivo coordenar e dirigir a acção do movimento sindical 

revolucionário, dentro das directivas e da linha geral da CIS. A União era dirigida por um 

Conselho Regional, composto por um representante de cada sindicato misto local, dois 
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representantes de cada comité local, à excepção do Barreiro e Setúbal que enviam três, e 

de cada GDS e reunia de seis em seis meses. As reuniões do CR na ilegalidade elegiam dois 

representantes para a Comissão Executiva da União, constituída por cinco elementos, 

eleitos anualmente pelo CR, com reuniões semanais. Os comités locais eram as secções 

locais da União e constituíam-se onde houvesse dois sindicatos ou GDS. Cada sindicato ou 

GDS pagaria, como cota de adesão, trinta centavos por associado e por mês e do 

montante destas cotizações 50% seriam enviados à CIS266. 

O proletário reaparece em Março de 1934, numa série ilegal, afirmando no seu 

n.º1 que, em redor de O proletário legal, reagruparam as forças sindicais, dispersas pela 

«política de capitulação dos chefes da C.G.T. face à ditadura» e seria portanto à volta do 

«porta-voz da classe operária, órgão central da Comissão Intersindical», ilegal, que se 

reagrupariam as forças sindicais dispersas267. «Ao tomar conta dos haveres sindicais, o 

governador do distrito, encontrou-se com uma dificuldade “legal”; os bancos recusavam-

se entregar, o dinheiro depositado, sem autorização das direcções sindicais e, estas, 

recusavam, naturalmente, a referida autorização sem decisão das assembleias-gerais que, 

como sabemos, estão impedidas de reunir, pelas autoridades. Mas os homens da ditadura 

não se prendem com estas “ninharias”. O governo decretara que os haveres, dos 

sindicatos não «fascizados», passe às mãos do Estado, para que este subsidie as 

organizações fascistas»268. 

Em Outubro de 1934, o Avante apelava de novo à formação de uma «Frente 

Única!» de Unidade de acção de classe operária dirigida aos «Proletários, camponeses, 

explorados e oprimidos!». Este órgão de imprensa apela à luta contra o desemprego, a 

escravidão, o fascismo, o regime de desterro e de delito comum aplicado aos presos, 

contra os espancamentos, contra as condenações sumárias, pelo julgamento público dos 

militantes proletários encarcerados, pela amnistia! Os comunistas estavam decididos a 
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lutar sob a bandeira do internacionalismo proletário269. Ao considerar que o decreto 

contra as greves e o lock-out legalizava os despedimentos em massa, a redução dos 

salários, a substituição de trabalhadores, reafirma, apesar da sua proibição, a 

determinação de partirem para a greve revolucionária. Os trabalhadores utilizariam contra 

o ETN, greves, manifestações e comícios relâmpago, parciais e numerosos, à porta das 

fábricas, no seu interior e nas zonas agrícolas. Seguindo as determinações das 

assembleias-gerais sindicais livres, fabris e agrícolas, exigiam contratos colectivos de 

trabalho, quer para os trabalhadores da cidade, quer para os dos campos e pediam pão, 

alojamento e vestuários para os desempregados, protecção às mulheres e jovens, 

trabalho igual para salário igual.   

Após meio ano de publicação ilegal mas regular de O Proletário, a CIS apela à luta 

pela defesa das 8 horas, defendendo a formação de comités de luta nos bairros, nas 

freguesias, nos lugares, nas empresas, denunciando os lucros fabulosos da Companhia 

Carris referentes a 1933, e a situação dos presos na Penitenciária de Lisboa, as 

perspectivas do movimento proletário português e a espoliação dos pescadores. 

Numa ofensiva contra os Sindicatos Nacionais, o PCP decidira formar sindicatos 

ilegais mas Bento Gonçalves constata em 1935, no seu informe ao VII Congresso da 

Internacional Comunista, que os sindicatos ilegais não faziam um trabalho sério de massas 

e não eram portanto a resposta certa aos Sindicatos Nacionais. A decisão de formar 

sindicatos ilegais será posteriormente alvo de correcção no Congresso do Monte Estoril, 

em 1943. O Secretariado do PCP altera a directiva, passando a luta a organizar-se dentro 

da própria estrutura dos sindicatos nacionais, política aplicada a partir de 1941.   

José de Sousa refere que, passados dois anos de interrupção da ligação com a ISV, 

devido à falta ou ausência do contacto vizinho da fronteira eles tentavam de novo 

estabelecer essa ligação através de correspondência. Nas reuniões da CE e da CIS foi 

analisado o conteúdo da carta enviada pela ISV, com dois anos de atraso, e desta análise 

sairia a resposta para as duas questões fundamentais: unidade sindical e relações com as 
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restantes centrais sindicais. Sobre a unidade sindical, José de Sousa estava de acordo que 

O Proletário punha esta questão de uma forma muito geral e, por outro lado, o problema 

estava longe de ser suficientemente esclarecido entre os comunistas, faltando-lhes uma 

resposta. No final do ano 1933, o movimento sindical português permitia três centrais 

sindicais: a CIS, agrupando 15 000 trabalhadores, comunista; a CGT, anarco-sindicalistas, 

agrupando 19 000; e a FAO reformista, 4 000. A situação mudara e, apesar do empenho 

na luta contra a ilegalização dos sindicatos, a CIS concluía que a CGT e a FAO haviam 

falhado e a Central tornara-se na única organização que não se desorientara e mantivera a 

luta de uma forma organizada.   

O relatório, escrito a 29 de Novembro de 1935, sobre as tarefas imediatas do 

movimento sindical comunista português, analisa a situação do PCP, refere o afastamento 

de elementos «oportunistas» e a necessidade da bolchevização do Partido. Segundo este 

relatório, o PCP em 1929 não passava de um pequeno grupo que tivera nas suas fileiras 

pouco mais de 50 membros mas, mesmo nas condições da mais profunda clandestinidade, 

conseguira transformar-se numa organização com mais de 1500 membros e, além disso, 

tinham aderido ao partido, o movimento sindical que tinha mais de 25 mil membros. Eles 

tinham consciência dos erros enormes que cometeram quando em 1933 o governo 

publicou o decreto sobre a «fascização dos sindicatos», não só em relação aos métodos de 

organização e luta mas também relativamente a aspectos doutrinários, falamos da 

ideologia bolchevique. Os anarco-sindicalistas que dominaram o país quase durante duas 

décadas deixaram dentro da organização sindical e partidária raízes profundas, que se 

reflectiam nas fileiras comunistas, apesar do enorme trabalho ideológico que realizavam 

em conformidade com as possibilidades que tinham. No período entre 1921 e 1926, ou 

seja desde a formação do partido, até à ditadura militar, realizaram um amplo trabalho 

educativo com vista a introduzir o bolchevismo, publicando as obras fundamentais dos 

mestres, mas os funcionários não se dedicaram a semelhantes “insignificâncias”. A 

ausência de conhecimentos teóricos entre a maioria dos funcionários comunistas, parte 

considerável dos quais era constituída pela juventude, conduziu a que tivessem cometido 
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muitos erros, convencidos que estavam a trabalhar correctamente, situação evitável se 

tivessem recebido ajuda mais regular do movimento comunista internacional, 

particularmente da Prófintern270. Na realidade, a ajuda das organizações de Espanha, 

França e Brasil foram quase nulas, particularmente a de Espanha que, por razões de 

proximidade, estaria na primeira linha. Mas, assim não fora e não só não tinha havido 

ajudas, como se calara a respeito dos comunistas portugueses, explicado pela «atitude de 

desprezo» em relação aos comunistas portugueses. A organização francesa, considerada 

durante muito tempo como «mestre ideológico», também, pouco ou nada fizera por eles, 

perdendo inclusivamente material enviado pelos comunistas, via Paris, destinados à 

Prófintern. O Brasil, cuja língua facilitava o contacto e onde tinhamos uma colónia com 

mais de 2000 portugueses, local onde se imprimiram muitas obras fundamentais, não 

mantinham com a organização comunista uma ligação regular. Concluíam no relatório que 

estavam sozinhos na luta, contando apenas com as suas forças, a despeito da boa 

vontade. Devido à situação política particular do país, o movimento sindical português 

comunista não podia desenvolver-se com o ritmo que correspondia às exigências do 

movimento revolucionário internacional, particularmente o movimento revolucionário de 

Espanha. Apesar dos erros, do isolamento, das incapacidades para a luta, a «ditadura 

fascista» reconhecia-lhes o papel do seu principal inimigo e lançava todas as suas 

«baterias» contra eles271. Entre 1930-1935, cerca de 3 mil operários revolucionários foram 

presos, dos quais mais de 80% eram comunistas, jovens comunistas ou membros do 

movimento sindical vermelho. Em 1935 nas cadeias encontravam-se 800 pessoas, entre as 

quais os melhores e mais experientes funcionários comunistas. Todos os comunistas que 

passaram pela prisão foram submetidos a torturas selvagens e os que estavam nas cadeias 

foram condenados a penas de 4 a 20 anos. Não se podia passar ao lado deste facto, que 

era «a melhor prova do alto espírito de heroísmo e abnegação da sua parte»272.   
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Segundo o mesmo relatório, o governo português, compreendendo a importância 

do apoio da opinião pública mundial, gastava anualmente milhares de escudos no apoio a 

jornais de direita e com um conjunto de conhecidos intelectuais que elogiavam o papel 

benéfico da ditadura portuguesa. Neste sentido, a «imprensa revolucionária» guardou um 

silêncio profundo e incompreensível, ao mesmo tempo que o governo e os seus «agentes 

no estrangeiro» levavam a efeito sistematicamente uma campanha contra os operários e 

camponeses que em Portugal viviam numa terrível miséria. O nível de vida das massas 

trabalhadoras portuguesas era muito baixo, comparado com outros países da Europa. Em 

Portugal formalmente não existia pena de morte, mas podia fazer-se uma longa lista de 

nomes de comunistas que foram assassinados pela polícia política durante os 

interrogatórios, ou no cumprimento da pena de prisão. Tendo em conta o apresentado no 

relatório, expunham as seguintes tarefas concretas para o movimento sindical comunista: 

«Estabelecer uma ligação mais estreita entre os movimentos sindicais de Espanha e 

Portugal; o movimento espanhol deve destacar um dos funcionários para receber a nossa 

correspondência e materiais e enviá-los para a Prófintern e para a organização do envio 

de materiais para o nosso país: O Bureau Latino-Europeu, que se encontra em Paris, deve, 

no futuro, prestar ao nosso movimento mais atenção, tendo em conta que ele se encontra 

nas condições do regime fascistas; Tomar medidas para que o movimento operário do 

Brasil mantenha relações mais estreitas com o movimento do nosso país para que, nas 

fileiras da colónia portuguesa que lá se encontra seja realizada uma campanha de 

esclarecimento em relação à política da ditadura fascista e para que de lá seja organizado 

o envio de literatura, jornais; O movimento sindical de Espanha deve organizar na 

fronteira pontos para o envio de materiais para o nosso país. A Internacional dos 

Marinheiros e Operários Estivadores deve organizar em todos os clubes dos marinheiros 

trabalho de propaganda entre as tripulações dos navios portugueses que vão aos portos 

onde há semelhantes clubes: A IMOE deve organizar o envio de materiais para o nosso 

país; Ligar o movimento sindical com os comités internacionais; Visto que a 

correspondência que entre o nosso país é sujeita a censura, propunha que entrem em 
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contacto com os ferroviários de Espanha e França, particularmente com os que trabalham 

nas carruagens-cama internacionais, para através deles organizar o envio de 

correspondência». Da parte dos sindicalistas portugueses, encarregavam-se de: Organizar 

na fronteira portuguesa um ponto de recepção de materiais; Organizar nos portos 

marítimos pontos onde os camaradas dos barcos estrangeiros poderiam recolher 

materiais; Garantir moradas seguras para receber correspondência»273. 

 

 3.5. A PRISÃO DE JOSÉ DE SOUSA E DE ANTÓNIO BENTO GONÇALVES 

José de Sousa foi julgado à revelia a 20 de Fevereiro de 1935 e detido a 11 de 

Novembro de 1935 juntamente com Bento Gonçalves. Após dois meses de 

incomunicabilidade na prisão, a 8 de Janeiro de 1936 José de Sousa, Bento Gonçalves, 

Júlio Fogaça e Borges Seleiro são enviados sem julgamento para Angra do Heroísmo e dali 

transferidos para a colónia penal do Tarrafal, em 23 de Outubro de 1936.  

Logo após às suas prisões, o CC do PCP e a CIS editam manifestos distribuídos e 

enviam protestos ao Governo juntamente com a Federação das Juventudes Comunistas. O 

L´Humanité, órgão do PC Francês, o El Liberal, O El Combate e O Heralde de Madrid, 

jornais republicanos das esquerdas espanholas protestam contra a brutalidade destas 

prisões e pedem a libertação dos seus camaradas274. Estes dirigentes sindicais, mesmo na 

cadeia continuaram a defender a oposição à integração na luta dentro dos sindicatos 

nacionais. O Militante de Abril de 1934 afirmava que o trabalho dos comunistas dentro 

dos Sindicatos Nacionais se devia orientar por Fazer pressão sobre as direcções dos 

sindicatos nacionais para as suas reivindicações; Entrar em massa para os sindicatos 
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nacionais e Eleger direcções de trabalhadores honestos que gozem da confiança da 

classe275. 

 José de Sousa escreve em sua defesa, de Angra a 3 de Agosto de 1936, uma carta 

após 8 meses de prisão, onde confirma que a sua «actividade no movimento Proletário 

Português tem consistido em conhecer as massas trabalhadoras sobre os verdadeiros fins 

da Ditadura, organizá-las para a resistência contra a ofensiva patronal, contra a pilhagem 

dos salários que se exerce de rédea solta, protegida, precisamente, pela Ditadura. A 

Comissão Inter-Sindical, de que era secretário, era uma confederação nacional de 

sindicatos operários que se destinava à defesa dos interesses económicos e sociais do 

proletariado, (sublinhado no original) ao patronato e ao Estado e mantinha os mesmos 

fins e objectivos. A partir de 1931 instigada pelo patronato que receava seriamente a 

aglutinação das forças operárias que se vinha realizando, e, evidentemente, por ordem do 

governo, a polícia passou a considerar a CIS como organismo ilegal, desencadeando uma 

repressão feroz contra todos os seus membros, e a deduzir que a CIS se destina a 

subversão violenta das instituições e princípios fundamentais da sociedade»276.  

José de Sousa alegava que o cargo de SG da CIS não podia constituir só por si 

motivo de acusação. Como elemento do Secretariado do PCP, contesta a acusação de que 

o partido era «uma organização que tende à subversão violenta das instituições e 

princípios fundamentais da sociedade»277. Não! O PCP «tem uma concepção de 

organização social e, portanto, de instituição e princípios fundamentais da sociedade», 

partido que «luta por conquistar o povo para os seus princípios de organização social», 

cuja actividade fundamental consiste em «ganhar para a sua concepção de organização 

social, em primeiro lugar, o proletariado de quem considera guarda avançada; em 

segundo lugar, os componentes e toda a massa trabalhadora explorada». «Esta 
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actividade, para se desenvolver em quadros pacíficos, exige uma ampla liberdade de 

reunião, de imprensa» e a Ditadura ao opor-se a tudo isto, havia suprimido a imprensa 

comunista, persegue, espanca, assassina, deporta. Isto não só aos comunistas mas a todos 

os anti-fascistas em geral, anarquistas, anarco-sindicalistas, socialistas, republicanos. «A 

actividade do partido comunista para se desenvolver em quadros pacíficos exige a 

intensificação da cultura do povo. A Ditadura opõe-se a isto e a cada dia que passa publica 

novos decretos restringindo a cultura das massas populares, tornando-lhes praticamente 

inacessível as escolas secundárias e superiores. Logo, o Partido Comunista é contra a 

Ditadura mas isto não significa, de modo nenhum que ele pretenda subverter os princípios 

fundamentais da sociedade».278 José de Sousa questiona se a Ditadura representa a 

essência dessas instituições e princípios fundamentais. Não lhe reconhece esse valor. Para 

ele a Ditadura foi proclamada por um golpe de Estado militar, isto é, por um «grupo de 

chefes do exército» e as sociedades modernas são essencialmente civis. O exército existe 

para defesa do Estado e quando esse exército usa as armas que lhe confiaram para 

assaltar o poder, está exactamente a subverter os princípios fundamentais da sociedade, 

(sublinhado no original) acusação que lhes era imputada. Pelo contrário os militantes e 

dirigentes do PCP lutam contra a Ditadura, agrupando as massas trabalhadoras e 

exploradas, «para a defesa dos seus interesses vitais contra os seus exploradores e contra 

a Ditadura que os protege; buscando criar um bloco de todas as forças anti-fascistas para 

a luta pelo restabelecimento do poder popular, das liberdades e direitos do povo 

português, espezinhado pela Ditadura, nascida do golpe de Estado militar, de 28 de Maio; 

luta consequentemente pelo restabelecimento e não pela subversão das instituições e 

princípios fundamentais da sociedade (sublinhado no original). O PCP é o melhor defensor 

da nacionalidade, o herdeiro honrado e consequente do povo, que em 1385, lutou 

vitoriosamente contra o domínio estrangeiro. José de Sousa refere momentos históricos 

cruciais da história portuguesa na sua luta contra o domínio estrangeiro: 1640, fuga 

vergonhosa do rei para o Brasil enquanto o povo se levantava contra o imperialismo 
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inglês, 1820, 1891, 1910. «A imprensa assoldada espalha aos quatro ventos “verdades” 

bem diferentes». Segundo a imprensa, a ditadura salvara o país, porque existe «ordem», o 

Estado tem dinheiro, tem barcos de guerra e estradas. Mas José de Sousa contrapõe 

dizendo que existe a «ordem» do quartel e do cemitério. Nunca o povo português fora tão 

espoliado e tiranizado. O Estado tem dinheiro mas o povo morre de fome; em 10 anos os 

salários foram reduzidos em 40%; o horário de trabalho não existe e, onde existe, os 

salários reduzem. A imprensa a soldo da ditadura confessa que se pagam salários de 4 e 5 

escudos aos homens e 2 às mulheres. Os impostos foram elevados ao inconcebível. «A 

pequena indústria e comércio paga hoje ao Estado 2,3 e 4 vezes mais do que se pagava 

em 1926. Os componentes sofrem o duplo assalto do imposto e da usura. A crise de 

trabalho estende a sua mancha negra pelo país. Os desempregados morrem de fome ou 

definham com umas raras sopas de caridade, enquanto o imposto de 2%, lançado sobre 

os salários para os socorrer, é utilizado para custear os trabalhos ordinários do Estado e de 

particulares, reparações de igrejas».279  

O exército queixa-se de falta de mobilização. No Algarve, durante o “defeso”, atira 

para a prostituição mulheres trabalhadoras. No Alentejo, há fome mas há barcos de 

guerra. A Ditadura serve a Companhia Carris, a Companhia de Gás e Electricidade, a CP, os 

Tabacos e a Tabaqueira, que aumentam a sua dimensão e os seus lucros. É contra esta 

ditadura que servia a poucos, enquanto o povo português morre de fome, que José de 

Sousa, o PCP e a CIS lutavam. Assumidamente militante comunista, de origem operária e 

trabalhador, José de Sousa recusa o termo «crime» ou «ilegalidade» imputado as estas 

organizações e às acusações formuladas contra ele. Enquanto lhe foi possível, lutou contra 

a ditadura na legalidade em defesa dos trabalhadores. «Não cometi o mais ligeiro delito à 

face do direito comum», escreve. «Face ao direito político, bem entendido, mais não 

tenho feito do que cumprir o meu dever de português, de comunista, de proletário, de 

defensor da minha classe. Tenciono continuar a cumprir o meu dever». 
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 José de Sousa já fora condenado à revelia pelo movimento de 18 de Janeiro que 

entende como um «movimento de protesto contra a violenta dissolução dos sindicatos 

operários, caracterizado por greves e manifestações de massas», e não um «movimento 

revolucionário insurreccional», como se pretendia fazer crer. A classificação de “greve 

geral revolucionária” (sublinhado no original) foi combatida por ele, pela Comissão Inter-

Sindical e pelo Partido Comunista. Mesmo que voltasse a ser condenado, o mundo 

continuaria a girar, o proletariado aumentaria a sua consciência de classe, e todo o que 

fosse liberal partidário da cultura e do progresso formaria uma Frente Popular para 

esmagar os exploradores em defesa dos trabalhadores e dos seus ideais. Após o assalto 

dos nazis na Alemanha, as massas batem-se contra os fascismo em França, em Espanha e 

o povo português, unido na Frente Popular, bater-se-á também. Subscrevia José de Sousa. 

No “Relatório”280 elaborado pela PVDE, a polícia conclui que José de Sousa Coelho 

já mantinha há longos anos «actividade revolucionária» e fora condenado em TME, devido 

à sua actuação «nos trabalhos preparatórios e eclosão da Greve Geral Revolucionária» de 

18 de Janeiro. Era dirigente da CIS desde Dezembro de 1930 e ocupava o cargo de 

Secretário-geral. A CIS era um organismo revolucionário cujo objectivo era organizar os 

trabalhadores contra as leis do Estado. A CIS era a secção portuguesa que está ligada à 

Internacional Sindical Vermelha e actuava em paralelo com o PCP, pois José de Sousa 

também fazia parte do Secretariado do PCP. No “Relatório”, a PVDE dá como provados os 

factos já referidos e relativamente ao 18 de Janeiro, conclui ser da sua autoria o apelo 

publicado no jornal clandestino Avante, “Frente Única de luta e libertação de todos os 

ANTI-FASCISTAS presos”. Seguindo as pisadas do que fizera anteriormente à preparação 

da greve geral revolucionária, tentava conduzir, com o apoio da CGT (Secção anarquista 

Portuguesa) e dos Partidos Republicanos da Esquerda, uma agitação revolucionária de 

massas contra a autoridade constituída, ou seja, «fomentar a rebelião contra o Estado e 

contra o Governo». José de Sousa andava fugido havia 5 anos, pelo que não tinha 
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sustento, nem profissão, vivendo a expensas da organização e era um «revolucionário 

profissional».   

No documento confidencial nº1.995/945-I, dirigido ao Presidente da Comissão 

Administrativa do Sindicato Nacional de Conferentes Marítimos do Distrito e Porto de 

Lisboa, rua de S. Paulo, nº104, 1º, pelos Serviços de Informações e Ligação, 26 de Maio de 

1945, responde que não vê inconveniente em aceitar como sócio o ex-recluso José de 

Sousa281. Documento timbrado do Sindicato Nacional de Conferentes Marítimos do 

Distrito e Porto de Lisboa, ofício nº44/45 dirigido ao Director da PVDE que confirma a 

inscrição como sócio de José de Sousa e questiona a PVDE se há algum «inconveniente em 

fazermos a sua admissão como sócio deste Sindicato282.  

Documento confidencial nº2700/944-I, dos Serviços de Informação e Ligação, 29 

de Agosto de 1944, dirigida ao MI, com a lista dos presos que deixavam o Tarrafal a 

caminho de Lisboa, na qual consta o nome de José de Sousa. Documento confidencial 

nº27017944-I, dirigido ao director do Tarrafal com a lista dos presos que deixavam o 

Tarrafal a caminho de Lisboa. Desta lista constam os nomes de José de Sousa, Álvaro 

Gonçalves/«G. ou Álvaro das Carnes Verdes», Artur Gomes Crescêncio Teixeira, Álvaro 

Duque da Fonseca, Manuel da Graça/«O Juvenal de Almeida», entre outros. Bento 

Gonçalves faleceu no dia 11 de Setembro de 1942, no Tarrafal, às 19 horas e 35 minutos, 

vítima de febre biliosa hemoglobinúrica283. 
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3.6. A TRANSIÇÃO DO SINDICALISMO LIVRE E A FORMAÇÃO DOS SINDICATOS 

NACIONAIS   

As associações de classe portuguesas mantiveram, ao longo dos anos trinta, duas 

lutas essenciais: a primeira, de carácter reivindicativo, como a aplicação da 

regulamentação do horário de trabalho e outras reivindicações específicas das classes, e a 

segunda de carácter organizativo, que se prendia com a reorganização da estrutura 

sindical, destruída nos primeiros anos da ditadura militar. Esta reorganização da estrutura 

sindical, com a constituição de novos sindicatos e federações, reflecte uma outra vertente 

de carácter ideológico, ou seja, a opção programática por uma orientação anarquista ou 

comunista. Esta viragem ideológica, com a perda de influência dos anarquistas, conjuga-se 

com o esforço dos comunistas na conquista da organização sindical, herdada dos 

anarquistas, e na «limpeza» ou «purga» das influências anarquistas. Esta viragem 

ideológica está bem patente no processo de formação da Comissão Inter-Sindical e da 

Federação Nacional de Trabalhadores de Transportes e Comunicações e reflecte-se nos 

seus principais órgãos de imprensa. Divididos, conjugando forças para se digladiarem 

entre si, por questões internas dentro das classes, correntes contra correntes, e por 

questões e divergências internas, dividiam a frágil organização sindical portuguesa nos 

anos trinta. Numa altura, em que toda a unidade era necessária para combater o Golias 

que se aproximava, o Adamastor da legislação operária portuguesa de 1933, 

protagonizada por aquele que atormentaria os sonhos e produziria os maiores pesadelos 

na história do movimento operário e sindical português, Salazar, governava solitário, 

produzindo a legislação que poria fim ao sindicalismo livre. Desprevenidas, as 

organizações operárias portuguesas «dormiam a sono solto», gastando forças a esgrimir 

entre si argumentos frágeis quando se pedia união para o combate contra o inimigo real 

que estava para vir, o Estado Novo e a sua legislação laboral. Apesar da sua recente 

existência, mas animados do espírito triunfante da revolução de Outubro na Rússia, os 

comunistas da CIS pareciam mais conscientes da necessidade desse ideal comum quando 

propunham a formação de uma Frente Única.  
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A 23 de Setembro de 1933 são publicados os diplomas legais que estão na base da 

organização corporativa: Estatuto do Trabalho Nacional, os Grémios Patronais, os 

Sindicatos Nacionais, as Casas do Povo, as Casas Económicas e o Instituto Nacional do 

Trabalho e Previdência. Nos termos desta nova legislação são dissolvidas as organizações 

de trabalhadores, ou seja, desaparecem as associações de trabalhadores, os últimos 

exemplos do sindicalismo livre. O modo de criação dos Sindicatos Nacionais reveste-se de 

um carácter não representativo e coloca as organizações operárias na directa 

dependência do Estado.  

Os Sindicatos Nacionais estavam organizados sob dois critérios: o geográfico pelo 

âmbito distrital, evitando a dispersão local ou regional, das anteriores associações de 

classe e sindicatos; a profissão, no caso, ofício. A orientação jurídica destes sindicatos 

obedecia a dois princípios: o nacionalismo e o colaboracionismo. Os Sindicatos Nacionais 

eram-no, sobretudo, pela sua subordinação aos interesses da nação e pela rejeição da luta 

de classes e do internacionalismo, ideais supremos do sindicalismo livre. Os Sindicatos 

Nacionais, marcados pela afirmação de respeito aos princípios e finalidades do colectivo 

nacional, à renúncia expressa, interna ou externa, contrária aos interesses da Nação 

Portuguesa, retiravam aos sindicatos o carácter internacionalista, passando a constituir 

elementos de cooperação activa com os restantes componentes da economia nacional, 

repudiando a luta de classes, negando assim vários aspectos fulcrais, teoricamente 

considerados doutrinais do sindicalismo livre. Ficava-lhe negada a participação em 

organizações sindicais estrangeiras.  

A criação dos Sindicatos Nacionais não pode ser analisada apenas como fruto de 

um movimento reivindicativo, nem tão pouco de geração espontânea, mas como um acto 

legislativo. Nascidos por decreto e de inscrição obrigatória, mais do que libertar, estes 

sindicatos espartilhava, marcando o fim do sindicalismo livre, constituíam uma ruptura, 

num processo iniciado nos finais do séc. XIX. A frieza da sua criação é marcada pelo acto 

solitário do legislador e a sua aplicação, pela dureza do acto repressivo, com recurso à 

opressão e à violência que caracterizam a ruptura. Impostos pela cúpula do regime, pela 
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superstrutura organizativa do Estado, de cima para baixo, não deixavam espaço às 

associações representativas do sindicalismo livre, transformando-as em órgãos de 

servilismo, clientelismo, colaboracionismo, seguidoras e apoiantes do regime. A opção 

inicial das organizações livres foi lutar com dignidade contra a sua extinção, pela acção 

directa ou pela acção revolucionária, pois neste aspecto todos estavam de acordo, 

comunistas, anarquistas, socialistas e republicanos.  

A legislação criada dará ao Estado amplos poderes, criando «um monstro que, 

além de governar, legislava e administrava.»284. Podemos acrescentar que, para além 

disso, vigia e pune, concentrando em si todos os poderes do Estado. Salazar pretende, 

com a legislação publicada em 1933, aprofundar o modelo organizativo do Estado, criar 

um corpo legislativo de suporte económico-social, retirando força às organizações de 

classe, organismos representativos dos trabalhadores que tinham nascido de forma 

espontânea, à semelhança e num processo de evolução das corporações de artes e ofícios 

e outras organizações de carácter mutualista, baseadas no princípio da igualdade e 

solidariedade entre pares, do mesmo ofício ou profissão. Dado o carácter não 

representativo, a dependência estatal e a forma repressiva com que esta legislação é 

aplicada, a resposta dada pelas organizações de operários e empregados vai até às últimas 

consequências, num extremar de posições criando-se um ascendente de violência nunca 

visto numa sociedade de «brandos costumes». A legislação de 1933 e o 18 de Janeiro de 

1934 marcaram a ruptura na continuidade da evolução do movimento sindical e o fim do 

sindicalismo livre em Portugal. 

Os Sindicatos Nacionais e as Ordens eram de filiação obrigatória e necessitavam da 

autorização e aprovação estatutárias para poderem exercer a sua actividade, acrescido de 

um acto de aprovação governamental. Pedro Teotónio Pereira, o legislador e 

Subsecretário de Estado das Corporações e Previdência Social, justificando o direito de 

«veto» que tinha sobre as direcções eleitas, afirmava que para se fazer parte da direcção, 
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ou da mesa da assembleia-geral era necessário estar no pleno gozo dos seus direitos 

políticos, provar o exercício efectivo da respectiva profissão, tornando-se evidente que 

não deviam fazer parte dos corpos gerentes duma entidade de direito público, pela 

relação que estabeleceria com o Estado, indivíduos que, por virtude duma condenação 

regular dos Tribunais, tivessem perdido o gozo dos seus direitos políticos. Era igualmente 

evidente, sem necessidade de qualquer justificação além da sua própria evidência, que os 

sindicatos não podiam nem deviam ser dirigidos por indivíduos que não trabalhassem, isto 

é, que não exercessem efectivamente a sua profissão. Com esta determinação excluíam 

muitos operários que já tinham passado pelas prisões, devido à sua participação em 

actividades sindicais e políticas. Ao considerar os Sindicatos Nacionais como o 

aperfeiçoamento das anteriores associações de classe, divergente porque únicos e por 

profissão, distritais e nacionais, entendia por «nacional» o facto de não poderem ser 

instrumentos de manobra contra a segurança do Estado, nem contra a integridade da 

Nação, mas como factores de cooperação activa, devendo realizar a bem dos seus 

associados, aquilo que as anteriores associações não fizeram, como criar: escolas de 

aperfeiçoamento profissional, serviços de colocação de desempregados, instituições de 

previdência social, objectivos de imperiosa necessidade. Os funcionários do Estado 

estavam impedidos de se organizarem em sindicatos, pois assim o determinava o artigo 

39.º do Estatuto do Trabalho Nacional (ETN).  

O ETN tinha, no entanto, certas particularidades, pois excluía as Confederações da 

sua orgânica, proibia qualquer tipo de organização sindical para os funcionários públicos e 

outras importantes camadas de trabalhadores, como os assalariados rurais, trabalhadores 

de serviço doméstico e pescadores. Ao dissolver os sindicatos livres, o regime excluía 

destas organizações quase metade da população activa pois procurava «organizar» 

apenas os trabalhadores da indústria e dos serviços. Os assalariados rurais e os 

trabalhadores do mar foram agrupados, respectivamente, nas Casas do Povo e Casas de 

Pescadores, conjuntamente com os patrões, que dirigiam aqueles organismos.  
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As confederações sindicais coexistiram nos anos trinta sem base jurídica. Salazar 

impôs pela negativa a não existência das confederações, exclusão que ilegalizava em 

simultâneo as três estruturas sindicais centrais: CGT, CIS e FAO. Relativamente às 

Confederações, esta legislação repete o que já fora dito em 1927, negando-lhes o direito 

de existência, prevendo estruturas sindicais de base (sindicatos) e um segundo patamar 

(federações e uniões) afastando o âmbito nacional da confederação ou seja, a 

superstrutura que ligaria os sindicatos, federações e uniões na vertical. Digamos que o 

legislador pensou apenas na base, deixando a obra inacabada, não completando o 

sistema, o topo, porque o nível confederal foi deixado no vazio.  

Todo o ano de 1932 é marcado por divisões dentro das várias correntes sindicais: 

CGT, CIS, FAO (a CIS estava filiada na Internacional Sindical Vermelha, a CGT na 

Internacional de Berlim e a FAO na II Internacional). Segundo o Avante! aquele ano foi  

caracterizado por «uma repressão cruel que levou o grosso dos nossos camaradas à prisão 

e à deportação»285. Ao longo do período em estudo, é visível a confrontação entre 

anarquistas e comunistas, cujo ponto alto é a formação da Comissão Inter-Sindical. Nos 

conceitos, na definição de estratégias e na noção de greve geral revolucionária, a 

metodologia era diferenciada. Os comunistas atacam os anarquistas nas assembleias-

gerais e nas direcções sindicais, responsabilizando-os pela impossibilidade da formação da 

«tão encantada frente única», mas no terreno parece haver uma colaboração e um somar 

de forças. Isso transparece do ponto de vista ideológico nos jornais O Eléctrico, o 

proletário, Vanguarda Operária entre outros. E porquê? Porque os anarquistas estavam a 

perder a liderança do movimento sindical. Nas acções de luta e no combate, a situação é 

difusa e até de ajuda mútua, pelo menos não dificultavam a acção, antes pelo contrário 

colaboravam. Em relação aos «camisas azuis» de Rolão Preto, a «variante lusa do fascismo 

italiano», a heresia política do movimento nacional-sindicalista a situação é diferente por 

entre acusações graves, de denúncias e delações à polícia. Essas confrontações e 
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discordâncias ideológicas profundas explicam porque foi a «Frente Única» uma tentativa 

gorada.   

A formação de «um comité de Frente Única» envolvendo todas as organizações 

CGT, FAO, CIS, anarco-sindicalistas, as federações autónomas e de todas as correntes, 

comunistas, anarquistas, monárquicos, republicanos, socialistas, foi a primeira tentativa 

de conciliar o inconciliável, numa frente de luta e de combate, nas ruas, nas fábricas, nos 

«comités», criando uma barreira de oposição ao regime «salazarento» e obscuro, criado 

pelo servo seminarista, também muito temente a Deus que nunca perdeu pitada do 

discurso e do exemplo do seu tão grato amigo Cardeal Cerejeira.  

Após a publicação da legislação de 1933, as diferentes centrais sindicais 

pretendiam combater o regime, a Constituição e a ilegalização das suas organizações 

sindicais, os últimos exemplos do sindicalismo livre, de carácter revolucionário e «cariz 

operário». Aliados desta luta esteve o braço militar liderado por Ribeiro de Carvalho e o 

seu grupo, os Budas, republicanos e elementos maçónicos que não aprofundámos. Os 

sindicalistas pretendiam estabelecer uma plataforma de luta, instaurar a greve geral, 

fazendo com que coincidisse com um putch, mas por divergências no seio do movimento 

sindical e entre as suas diferentes organizações, o dia da greve geral foi sucessivamente 

adiado. Entre acusações de parte a parte, os comunistas da CIS e os anarquistas da CGT, 

não encontram o dia certo para a data da greve, nem o melhor método a adoptar. 

Finalmente marcada para 18 de Janeiro de 1934, foi um dos momentos altos de luta 

contra a Constituição de 1933, a legislação laboral daquele ano, o ETN e o regime 

plebiscitado por Salazar.  

Elaborado um plano de luta contra a legislação do Estado Novo, estabelecido entre 

as diferentes organizações sindicais portuguesas partiu-se para o «18 de Janeiro», 

episódio que já foi apropriadamente estudado. Na Marinha Grande o movimento revestiu 

de formas mais espectaculares, formou-se um comité e aplicou-se os princípios da 

revolução russa. Veja-se nos depoimentos dos revolucionários envolvidos no 18 de Janeiro 
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na Marinha Grande que o que os distinguia era uma braçadeira com a foice e o martelo, 

numa clara colagem ao espírito revolucionário dos bolcheviques. As acções de sabotagem 

foram visíveis assim como as concentrações operárias, mas tudo ficou por aí. O 

movimento operário propunha-se responder à destruição dos seus sindicatos 

independentes e ao saque revoltante dos haveres sindicais com greves, manifestações de 

massas, acções de rua. Este objectivo consta das proclamações da CIS e do «comité da 

frente única». No entanto, a maioria do proletariado não correspondeu porque muitos 

não sabiam a data da greve e as informações eram contraditórias. Para outros, os 

«chefes» guinaram os trabalhos da «frente única» para sentidos estranhos à luta de 

classes e à participação das massas. Através do seu órgão oficial, o proletário, a CIS 

acusava os dirigentes e as direcções dos «chefes republicanos», assim como os anarco-

sindicalistas, social-fascistas e autonomistas, responsabilizando-os pela desaire do 18 de 

Janeiro de 1934. 

Na Marinha Grande, o movimento foi comandado pelo ideário comunista, nos 

passos, na organização sob a liderança dos comunistas. Dirigida a questão a Joaquim 

Gomes, ele confirma. “Absolutamente”. Joaquim Gomes discorda de Bento Gonçalves, 

quando ele considera o 18 de Janeiro como uma «anarqueirada». Pensa que nalguns sítios 

foi realmente uma «anarqueirada», mas na Marinha Grande não foi, porque quando se 

chegou ao 18 de Janeiro eram, de facto, os comunistas que lideravam o movimento 

sindical. Claro está que Bento Gonçalves, ao utilizar o termo «anarqueirada», não o fez 

porque atribuía a liderança do movimento aos anarquistas, mas criticando a estratégica e 

a táctica adoptadas. Equacionando a questão a nível dos dirigentes, percebemos 

facilmente que não houve um, mas vários dirigentes, mas táctica e estrategicamente, foi 

profundamente marcado pela «acção directa» dos anarquistas. 

O movimento sindical português apresentava clivagens e divergências que 

facilitaram ao regime por um ponto final, um terminus no sindicalismo livre. O gérmen da 

divergência marcou os anos de 1932-1934, entre as diferentes tendências e organizações 

operárias que levaram a tentativas frustradas para constituir uma frente única de luta 



 

141 

 

contra o regime salazarista e a legislação laboral de 1933. Falhada a tentativa da 

constituição da tão sonhada «Frente Única», o «18 de Janeiro» surge com o último fôlego 

deste movimento, com os principais líderes na prisão, foi o culminar do processo de 

desorganização. A falta de liderança e a desorganização do movimento com vários 

supostos “chefes” culminaram nos desbaratar do movimento. Ideologicamente 

diferenciados, divergentemente associados em organismo internacionais, dividia – os 

princípios básicos de orientação ideológica, entre o socialismo reformista, o comunismo e 

socialismo revolucionário, anarquismo e nacional-sindicalismo. Os órgãos de imprensa 

revelam essas «lutas verbais» que demonstram um profundo debate social e ideológico 

entre modelos a adoptar: anarquismo, comunista russo, fascista germânico ou italiano, o 

nacional-sindicalismo das camisas azuis de Rolão Preto e a corrente social de inspiração 

católica. Os líderes sindicais e partidários não conseguiram superar as divisões profundas 

de orientação ideológica, estatutária e programática. Há igualmente falta de liderança 

manifesta na marcação da data para a luta. Subsistiam dúvidas quanto à forma de 

actuação, se consoante o modelo anarquista, se com manifestações nas ruas, com greves 

nas fábricas e locais de trabalho. Os anarquistas preferiam a surpresa, ao «dia anunciado» 

dos comunistas. Nestas hesitações perderam-se os operários profundamente divididos na 

opção a tomar. Na opção entre o modelo anterior de «greve surpresa» ou «greve 

anunciada», os diferentes líderes sindicais não souberam escolher o modelo infalível, 

antes organizaram as suas hostes segundo o seu próprio modelo, partindo do princípio 

que o oponente, organizado e apoiado numa estrutura militar e policial organizada não 

saberia já ter dividido para reinar. 

O conceito de greve parecia dividir as hostes operárias. Os chefes anarco-

sindicalistas tinham a sua «greve geral revolucionária» que era a versão anarquista do 

termo «reviralho». O movimento sindical revolucionário português não pode, ou não 

soube, fugir à influência «deletéria da burguesia liberal» e à mentalidade pequeno 

burguesa do anarquismo. Acarinhou também um certo «fétiche»: a greve geral. A greve 

geral ou, melhor dizendo, a greve política de massas, era ainda para boa parte dos 
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comunistas e das suas organizações, interpretada à moda anarquista, pequeno burguesa, 

como panaceia que curaria todos os males. Por outras palavras não encararam a greve 

política de massas como corolário natural de uma série de acções parciais que se 

entrelaçavam, generalizam e transformam numa acção política de massas286. 

Se as bandeiras negras anarquistas comandaram parte do movimento sindical dos 

anos trinta, os comunistas lideraram a acção do 18 de Janeiro na Marinha Grande, Silves, 

margem sul do Tejo e Barreiro, embora com os seus principais dirigentes já na prisão. Os 

líderes sindicais e partidários, não conseguiram superar as divisões profundas de 

orientação ideológica o que provocou a desorganização das hostes operárias. A acção só 

se saldou positiva nas zonas de maior concentração fabril e operária, nas cidades, Lisboa, 

zonas de Almada, Barreiro, Cacilhas, Seixal, Alfeite, Silves, Coimbra, Vila Boim e Marinha 

Grande, onde as organizações sindicais puderam dar organização e liderança ao processo. 

Saldaram-se positivas as acções onde a organização sindical era mais forte, mais 

organizada e onde a concentração de trabalhadores organizados era mais significativa. Os 

comunistas e a CIS afirmavam que a Frente Única não adicionara forças ao movimento 

revolucionário, antes pelo contrário, semearam perigosas ilusões e enfraquecera a luta. 

Os «chefes» anarco-sindicalistas» são acusados pela CIS e marcados com o epíteto de 

«reviralhistas» e «colaboracionistas», porque não foram capazes de preparar lutas 

independentes, arrastando a classe trabalhadora para o «pântano» onde se encontravam 

submetendo-se à ditadura.  

Os anos de 1932-1933 são marcados por prisões e deportações em massa, 

perdendo-se nos calabouços da polícia do Estado os dirigentes e os militantes mais 

capazes de empreender e dirigir a luta contra a legislação laboral, que retirará a força a 

um sindicalismo livre de carácter revolucionário e cariz operário, empenhado na luta 

contra um regime de opressão, legitimado pelo plebiscito de 19 de Março e consignado na 

Constituição de 1933.  
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O 18 de Janeiro de 1934 considerado por António Ventura um «marco histórico» 

na evolução do movimento operário português, uma «viragem», em mutação radical, 

consagrando a supremacia comunista287. Acrescentaríamos que, para além da «viragem», 

da «resistência», o 18 de Janeiro de 1934 constitui um «marco histórico» mas também um 

processo de ruptura porque colocou um terminus no sindicalismo livre de feição operária 

e travou um processo de continuidade que desde os finais do século XIX marcava o 

sindicalismo português. Quebrou-se um ciclo evolutivo de luta e de representatividade, 

mas não por desistência ou imobilismo, mas por intermédio de um acto legislativo 

aplicado por meio da opressão e da coação governamental288. Assim, podemos considerar 

que o 18 de Janeiro de 1934 foi o “canto do cisne” do movimento sindical que se 

reclamava autónomo, e auto-suficiente, e por outro, o 1º passo na caminhada da 

resistência à mais longa ditadura fascista289. 
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5. O PCP E A ORGANIZAÇÃO SINDICAL COMUNISTA APÓS A LEGISLAÇÃO LABORAL DE 1933 

5.1. A TENTATIVA DE FORMAÇÃO DE SINDICATOS ILEGAIS E A ACÇÃO DE «CHICO 

SAPATEIRO» COMO ELEMENTO DE LIGAÇÃO ENTRE O PCP, A CIS E OS SINDICATOS ILEGAIS 

A primeira etapa contra a obrigatoriedade de inscrição nos sindicatos nacionais foi 

a constituição de sindicatos ilegais. Francisco Miguel Duarte/ «Chico Sapateiro»290 era o 

elemento de ligação entre a CIS e os Sindicatos Unitários pois trazia as ordens e os 

trabalhos da CIS para a Comissão Organizadora executar.  

Do relatório291 elaborado pela PVDE, José Borges Seleiro292 colabora com José de 

Sousa, João de Oliveira Vidal e Álvaro Gonçalves/«Álvaro das Carnes Verdes» e, após o 

fracasso do 18 de Janeiro de 1934 organizam a CIS, considerada uma organização 

clandestina ligada à ISV.  

Borges Seleiro envia para diversos elementos da Companhia Carris de Ferro de 

Lisboa o folheto intitulado, “Como se organizam e funcionam os sindicatos ilegais”. Borges 

Seleiro colabora com Francisco Miguel Duarte/ «Chico Sapateiro» e organiza o Sindicato 

Clandestino do Pessoal da Companhia Carris de Ferro de Lisboa, fundando igualmente o 

jornal clandestino, O Eléctrico. «Chico Sapateiro» trazia do sindicato clandestino o 

«original subversivo» do mesmo jornal, que era revisto por Borges Seleiro e, depois de 

juntar outro original, entregava-o a «Chico Sapateiro», que estava ligado à organização 

tipográfica do PCP. O jornal, depois de impresso e pronto, era distribuído pela organização 

clandestina comunista da Carris. «Chico Sapateiro» dava algumas centenas de exemplares 

a Borges Seleiro que, por intermédio de Norberto Dias de Oliveira, os enviava ao guarda-

freio José Simões e ao lavador de carros Francisco Domingos/«O Mouraria», que os vendia 

na Carris, mandando ambos o produto da venda a Borges Seleiro. Depois de João de 
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Oliveira Vidal ser irradiado da CIS, por desvio de fundos, e Álvaro Gonçalves/ «O Álvaro 

das Carnes Verdes» ser preso, a CIS passou a ser orientada por José de Sousa Coelho. A 

polícia nunca conseguiu prender João de Oliveira Vidal e a sua pena prescreveu. 
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Processo PVDE nº1.144 SPS 

 

Álvaro Gonçalves era cortador e foi acusado de «agente de ligação do agitador e 

extremista»293 José de Sousa. A polícia conclui que a parte revolucionária do PCP, ou seja, 

a agitação das classes operárias estava a cargo da CIS. Álvaro Gonçalves confessa nos 

interrogatórios que pertencia aos corpos gerentes da Associação dos Trabalhadores das 

Carnes Verdes, inicialmente ligada à União de Sindicatos Operários e à CGT. Em 1931 a 

assembleia-geral decidira-se pela integração na CIS. Como membro dos corpos gerentes 

fora um dos «paladinos» dessa integração e seguiu estes princípios até à publicação do 
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decreto que extinguia as associações de classe. Só ficou ligado a José de Sousa em 

Setembro de 1933. O Secretariado dos Trabalhadores da Alimentação, que era constituído 

pela Associação dos Trabalhadores das Carnes Verdes, a Associação dos Pasteleiros e 

Confeiteiros e pelo Sindicato do Pessoal Fabril da Indústria da Panificação e Moagem, bem 

como pelo Sindicato dos Distribuidores do Pão. Após a publicação do decreto que 

nacionalizou os sindicatos ele colaborava com João Maria Vidal e José Borges Seleiro. Até 

à data da sua prisão continuou sempre a trabalhar com José de Sousa no campo ilegal, isto 

é, na organização de sindicatos ilegais, com o objectivo de unificar as massas que 

trabalhavam no ramo da alimentação. Durante os interrogatórios respondeu que nunca 

soube onde se imprimia o jornal O Proletário porque José de Sousa fazia um grande 

segredo dessa questão. A polícia apreende documentos, como por exemplo, o original do 

artigo “Contra a ofensiva fascista” destinado ao boletim clandestino, O Marinheiro 

Vermelho, órgão da Organização Revolucionária da Armada. José de Sousa era 

responsável pela impressão e composição deste jornal clandestino. O documento “Teses 

para a Conferência Nacional dos Trabalhadores da Indústria de Alimentação”, apreendido 

pela polícia eram as teses discutidas numa conferência ilegal dos Sindicatos de 

Alimentação, encerrados por não acatarem o decreto que os integrava no Estado 

Corporativo, e tinham sido escritas por José de Sousa. O manifesto clandestino 

“Respondendo à ofensiva sanguinária salazarista sobre os trabalhadores de Setúbal, com a 

corajosa preparação de amplas jornadas de fome em todas as zonas piscatórias e 

conserveiras do País”, aprendido a Álvaro Gonçalves pela polícia política, eram para ser 

distribuído entre os seus camaradas. O manifesto “Como organizar e assegurar o 

funcionamento de um sindicato ilegal” eram instruções a todos os militantes comunistas 

do movimento sindical vermelho, e destinavam-se a ser vendido entre os camaradas que 

tivessem a seu cargo a organização de sindicatos ilegais, pois continha esquemas de 

montagem do aparelho ilegal294. Durante os interrogatórios, Álvaro Gonçalves/ «O Álvaro 

das Carnes Verdes» confessa que a CIS depois do decreto que «nacionalizou os sindicatos» 
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continuou a funcionar na ilegalidade, preparando uma organização sindical clandestina. 

Por toda esta actividade e ainda por ter participado em reuniões preparatórias da greve 

geral revolucionária de 18 de Janeiro de 1934, Álvaro Gonçalves/ «O Álvaro das Carnes 

Verdes» foi acusado de «crime de rebelião». Foi condenado a seis anos de desterro, 

multa, 10 anos de perda de direitos políticos. É posteriormente transferido para Angra do 

Heroísmo em 8 de Junho de 1935, por motivo de «insubordinação». 

A CIS estava ligada à União Regional do Centro. «Chico Sapateiro» era o elemento 

de ligação entre a União e José de Sousa. Além das instruções dadas a «Chico Sapateiro», 

e através deste aos outros sindicatos, dava Borges Seleiro indicações para o pessoal da 

Carris. Borges Seleiro e José de Sousa, ambos dirigentes da CIS, eram responsáveis pelo 

jornal O Proletário. Eles recebiam dos sindicatos clandestinos, através da União Regional 

Sindical do Centro, pelos respectivos elementos de ligação, os artigos para o órgão de 

imprensa clandestino da CIS, O Proletário, artigos que Borges Seleiro e José de Sousa 

reviam e, depois de lhes juntar também originais escritos por eles, enviavam a «Chico 

Sapateiro» para imprimir na tipografia ilegal.  

Vamos analisar, a título de exemplo, a organização do Sindicato Unitário da 

Indústria do Vestuário (sindicato ilegal) aderente à CIS. A Comissão Organizadora executa 

as decisões da CIS. Artur Ferreira de Sousa, ou Artur Ferreira, alfaiate, fazia parte da CIS e 

do PCP e respondia nos autos que estava «a auxiliar os trabalhos da Comissão 

Intersindical, cujos trabalhos práticos iniciou há cerca de três meses»295 a pedido de 

António Branco que conhecera na cadeia do Aljube, quando visitava o seu amigo Artur 

Gomes Crescêncio Fernandes Teixeira.  

Artur Ferreira aluga, em Fevereiro ou Março de 1934, um quarto a António Branco, 

que andava fugido da polícia e, passados uns meses, ele apresenta-lhe «Chico Sapateiro». 

A partir daí ele também tinha “tarefas”, apesar de estar apenas há 3 meses organizado 

nesse sindicato, decidira organizar o Sindicato Unitário da Indústria do Vestuário, 

organismo ilegal. A Comissão Organizadora era constituída por Artur Ferreira de Sousa, 
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Francisco Miguel Duarte/«Chico Sapateiro», Mota e César Dias e Lima. Segundo os autos, 

Mota representa os operários chapeleiros e as restantes classes dos sapateiros, sendo a 

maioria dos elementos conseguidos por Francisco Miguel Duarte e Mota, e foi levado à 

Comissão Intersindical pelo César Dias Coimbra. As reuniões do SUIV eram na residência 

de Artur Ferreira de Sousa e na primeira reunião estava José Borges Seleiro que 

costumava visitar o seu hóspede António Branco, como era visitado por José de Sousa, 

que também andava fugido à Polícia.  

Artur Ferreira de Sousa chefia um grupo de 7 trabalhadores da sua classe, da qual 

era Secretário, sendo a eles que distribuía O Proletário, recebia as cotas e para dissimular 

dava em troco um talão intitulado O Vestuário, Grupo Excursionista. O produto das cotas 

era entregue a César Dias, Tesoureiro Geral da Comissão Organizadora e a importância da 

venda dos jornais clandestinos entregue a Francisco Miguel Duarte/ «Chico Sapateiro».  

O jornal O Proletário passou a ser apenas entregue a António Branco, que o 

distribui apenas aos elementos aderentes do Sindicato Unitário da Indústria do Vestuário, 

ilegal, e o dinheiro da venda dos números dez foi entregue a António Branco e do nº11 

não chegou a entregar porque foi preso. 

 

 

5.2. A SEMANA DE AGITAÇÃO DE 25 DE FEVEREIRO A 2 DE MARÇO DE 1935 

 

A “Semana de Agitação”, organizada pelo PCP e pela CIS, decorreu de 25 de 

Fevereiro a 2 de Março de 1935 e foi decidida no Comité Executivo do PCP. A escolha da 

data de 25 de Fevereiro não foi aleatória pois para o PCP ela era emblemática, porque 

fora a mesma escolhida, em 1931, pela ISV para o dia de luta dos operários sem trabalho, 

a que os militantes comunistas aderiram, contra o clericalismo internacional296.  

Em Abril de 1935, Bento Gonçalves tem ligações com Manuel Pilar dos Santos, 

antigo militante do PCP e fugido à polícia durante muito tempo. Na Comissão Política 

ligada ao CC, tinha como colaboradores Álvaro Duque da Fonseca e Miguel Wagner 
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Russell. Bento também mantém contactos com Carlos Luis Correia Matoso, fugido à 

polícia, para quem envia jornais clandestinos e a propaganda, tais como O Marinheiro 

Vermelho, Front Popular, a fim de Matoso promover a sua venda pelas bases da 

organização comunista, enviando o produto da venda, por intermédio de Álvaro Duque da 

Fonseca. António Bento Gonçalves entrega a Álvaro Duque da Fonseca 80 fichas de 

filiação do PCP, para serem entregues a Carlos Matoso, e recebe de Duque da Fonseca 

alguns milhares de etiquetas destinadas à propaganda das ideias comunistas, que 

distribuiu pela organização para serem afixadas publicamente. Como membro do Comité 

Executivo do PCP, mantém ligações com o Comité Regional da Organização do Barreiro, 

tendo assistido ao Pleno que se realizou naquela vila em Janeiro. Aliciou para o partido 

Acácio José da Costa, entregou-lhe material de propaganda, que afixou na noite de 28 de 

Fevereiro, data em que se realizou a agitação comunista, tendo-lhe sido entregue também 

as bandeiras encarnadas que foram afixadas na vila do Barreiro. 

 Em Junho tendo a organização decidido uma semana de agitação e propaganda, 

Bento, José Seleiro e José de Sousa orientaram os trabalhos daquela agitação nas classes 

operárias, redigindo e mandando distribuir um manifesto intitulado “Contra a Guerra a 

Fome e o Fascismo”, o qual continha instruções para que as mesmas classes soubessem 

como agir durante a referida semana.  

 A PVDE conclui no “Relatório” de 11 de Novembro de 1935 que Bento Gonçalves, 

José de Sousa e Júlio Fogaça eram «elementos perigosíssimos, agitadores de massas» para 

fins revolucionários contra o Governo e o Estado e que, sobretudo, desenvolviam há anos, 

na organização revolucionária «das massas operárias e camponesas», intensa actividade 

revolucionária, motivo mais do que suficiente para a sua prisão. 

O documento do TME refere a actividade revolucionária e o incitamento à 

indisciplina social de Bento Gonçalves, considerada crime.  

Bento Gonçalves levou a cabo no Barreiro, como delegado ligado directamente ao 

Comité Regional do Barreiro, uma “Semana de Agitação”, de 25 de Fevereiro a 2 de Março 

de 1935. No exercício desta actividade, transmitiu ordens e instruções do Comité 

Executivo do PCP para a afixação de manifestos e letreiros subversivos, distribuição dos 
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jornais clandestinos, Avante e Proletário, e outros, hasteando a bandeira e vendendo selos 

do SVI. Bento Gonçalves era condenado pelo 18 de Janeiro e por ter levado a cabo no 

Barreiro actos preparatórios de uma Semana de Agitação em 1935, em que houve actos 

de sabotagem.  

Em Setembro de 1935, o arsenalista Jaime de Almeida colocou abusivamente num 

armário vários documentos do jornal O proletário quando se pôs em fuga por ser 

procurado pela polícia. 

Em Dezembro de 35 António Ferreira Lima, que já era elemento antigo e 

preponderante dentro da organização comunista, entra para o Comité Central Executivo 

ou Secretariado do PCP, e fica como agente de ligação entre o mesmo Secretariado e o 

Comité Regional. António Ferreira Lima/«Josué» empregado bancário, entrou para a 

célula de Alcântara, composta por um serralheiro e um alfaiate, a convite de Américo 

Gomes. Essa célula fazia parte de zona 3 e o controleiro era Nazareth. Ferreira Lima além 

de secretário da organização cobrava selos do PCP e do SVI. Como intelectual ocupava o 

cargo de secretário político e corrigia as orientações da organização, pedindo mais 

reuniões e aliciava outros elementos a integrarem a organização clandestina comunista. 

Entra para o comité regional de Lisboa a convite de João de Oliveira Vidal.  

Bento Gonçalves, como secretário político do Secretariado, recebia as actas e o 

resultado dos diversos trabalhos efectuados pelo Comité Regional de Lisboa, que lhe eram 

entregues por Ferreira Lima, o qual por sua vez os recebia de Carlos Matoso. Álvaro Duque 

da Fonseca e António Ferreira Lima deram a aprovação a uma proposta que o secretário 

sindical José de Sousa apresentou numa das reuniões do secretariado, para levar a efeito 

uma semana de intensa agitação e propaganda comunista. Bento recebeu também 

entregue por Ferreira Lima, o resultado dos trabalhos efectuados pelas zonas e células da 

referida semana de agitação, assunto este que o secretariado publicou no seu órgão de 

clandestino de propaganda comunista O Avante em Março de 1935. 

No Sindicato Unitário da Indústria do Vestuário, sindicato ilegal ligado à 

organização comunista, Francisco Miguel Duarte trazia as indicações para os trabalhos da 
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CIS para a Comissão Organizadora executar, pois era o elemento de ligação entre a CIS e 

os Sindicatos Unitários. A ordem era para que cada um dos elementos que compunham a 

Comissão Organizadora fizesse Agitação nos seus Grupos e, para tal, utilizaram etiquetas 

de «propaganda subversiva» que serviam para colar nas paredes durante a Semana de 

Agitação.  

Uns dias antes da «Semana» houve uma reunião dirigida por Francisco Miguel 

Duarte/«Chico Sapateiro», «Jacob», que se realizou em Benfica num terreno nos fundos 

do Jardim Zoológico, onde este leu a todos os secretários as instruções para a Semana de 

Agitação que a CIS definira. Para a preparação da «Semana de Agitação» organizada pelo 

PCP e pela CIS, reuniram no dia 17 de Fevereiro de 1935, num terreno nos fundos do 

Jardim Zoológico, em Benfica, onde «Chico Sapateiro» leu a todos os Secretários as 

instruções para a «Semana de Agitação». Ricardo Simões não assistiu à reunião de 

Secretariado em Benfica. Esta reunião foi dirigida por Francisco Miguel Duarte/ «Chico 

Sapateiro», que trazia indicações da CIS para os Secretários. Secretários: César Dias, José 

Lima, Ângelo Mota, Alberto Monteiro, Ricardo Simões, Nogueira, Alberto Mateus 

Guerreiro, Bengala. Uns dias antes da «Semana» houve uma reunião com todos os atrás 

citados, com a assistência de Francisco Miguel Duarte, que se realizou em Benfica. Todos 

os interrogados confirmaram que quem chefiou a reunião foi «Chico Sapateiro».  

No Processo nº 1.389 –SPS, PVDE, relativamente à «Semana de Agitação» eram 

arguidos: Artur Ferreira de Sousa, enviado ao TME em 30.3.35, César Dias Coimbra, José 

Lima, Ângelo Mota, Alberto Jaime Monteiro dos Santos, Alberto Mateus Guerreiro, 

Manuel Nogueira Morgado, Silvério de Almeida Matos. Todos enviados para TME. 

José Borges Seleiro é um dos responsáveis pela «Semana de Agitação», 

principalmente sentida no Arsenal de Marinha e na Sociedade de Construções e 

Reparações Navais. Borges Seleiro, interessado na agitação na Carris, redigiu e entregou a 

«Gusmão» que substituiu «Chico Sapateiro» durante a sua ausência na Rússia, a fim de ser 

dactilografado um manifesto de propaganda comunista destinado a impedir a organização 

de um grupo desportivo na Carris. Ele contribuiu para a constituição dos grupos do SVI na 
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Carris, apresentando Manuel Graça a Norberto Dias de Oliveira, dando a este, por sua vez, 

ordem para o Graça entrar em contacto com Francisco Domingos/«Mouraria». Mesmo 

antes da dissolução dos sindicatos, já estava ligado à organização comunista, fazendo 

cobrança de selos do SVI entre o pessoal da Carris, nessa altura legal, e entregando o 

produto da venda ao Gabriel Pedro/«O Samouco» (condenado TME). Está implicado no 

lançamento de fogo à bandeira nazi. 

José Borges Seleiro297 foi acusado de distribuir imprensa clandestina, Avante e 

Eléctrico, com matéria comunista, incitamento à indisciplina social e à subversão violenta 

das instituições e princípios fundamentais da sociedade, pelos seus camaradas da Carris, 

sendo organizador de sindicatos ilegais. Como agravante, a «sucessão de crimes de 

diversa gravidade». Agravada a pena com 4 anos de desterro. 

Em 30 de Abril de 1935, Manuel Guedes é preso quando se encontrava no Jardim 

do Campo de Santana, com os arguidos Jaime Francisco, Mário Maia dos Santos e Manuel 

Rodrigues, por fazer parte do Secretariado da ORA e em ligação directa com o delegado 

do PCP. Foi-lhe apreendido o original do Marinheiro Vermelho. Tinha reuniões, não só com 

o Secretariado mas também com outros militantes comunistas envolvidos na preparação 

da «Semana de Agitação» promovida pelo PC em 25 de Fevereiro de 1935 a 2 de Março298.  

Bento Gonçalves vai para Moscovo em Julho de 1935 para participar no VII 

Congresso da Internacional Comunista. As resoluções aprovadas no Congresso preconizam 

novas orientações na luta sindical, ou seja, orientar a luta dentro dos sindicatos nacionais. 

Esta nova orientação marca o início das divergências entre Bento Gonçalves e José de 

Sousa que defendeu sempre a formação de sindicatos ilegais.  

Em 1942, morre no Tarrafal Bento Gonçalves. José de Sousa é primeiro expulso da 

direcção prisional da organização clandestina do PCP e, quando regressa a Portugal, em 
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Fevereiro de 1946, tudo tinha mudado no interior do partido. Além da discordância já 

referida, discordava no pacto germano-soviético. 

Na obra recentemente publicada, Álvaro Cunhal, Obras escolhidas, I, podemos ler 

a carta para José de Sousa, pelo Secretariado do CC do PCP, assinada por D299. «O Partido 

tinha já de há muito notícias a teu respeito que indicavam que não estavas 

correspondendo à confiança que em ti depositava o Partido da classe operária, ao 

prestígio e popularidade que gozavas e que o próprio Partido te tinha criado. Isso foi 

sempre pelo Partido levado à conta de incompreensão, acreditando sempre que as 

posições políticas erradas que defendidas (tal o caso da tua posição quanto à linha do VII 

Congresso, aliás já claramente colocada em 1920, na Doença Infantil, no que respeita à 

actividade nos Sindicatos Nacionais; tal o caso da tua posição quanto ao pacto germano-

soviético) seriam corrigidas e continuarias preenchendo as condições para seres um 

dirigente do partido.» «D», em nome do Secretariado, informa José de Sousa que a 

questão não é apenas de «divergências políticas» mas também de desobediência à linha 

definida pelo partido e disciplina partidária, assim como a constituição de um «grupo 

político», antipartidário, numa campanha contra o partido e a sua organização prisional. 

Na mesma carta, refere o grupo formado por Velez Grilo, Magalhães, Ariosto e 

Luna que publicavam um falso Avante, com o objectivo de conquistarem a direcção do 

PCP, mas tinha «desaparecido de cena» desde Março-Abril de 1942. No final, propõe a 

José de Sousa que reconheça o erro e aceite a autocrítica: «1- Autocriticares-te, perante a 

direcção da organização comunista prisional, que é o organismo competente nas 

condições em que te encontras, dos teus seguintes erros políticos: a) posição que tomaste 

em relação às decisões do VII Congresso da IC respeitantes ao trabalho nos Sindicatos 

Nacionais; b) posição que tomaste em relação ao pacto germano-soviético; 2- 

Autocriticares-te pela tua indisciplina em relação à organização comunista prisional e pela 

formação de um grupo cisionista, à margem do Partido, bem como pela actividade 
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desagregadora que tens tido na prisão. 3 – Autocriticares-te pela tua atitude em relação à 

situação partidária no país».300 
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6. ÁLVARO CUNHAL. O LÍDER HISTÓRICO DO PCP 

6.1. ALTERAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES POLÍTICAS DO PCP PARA A LUTA SINDICAL, APÓS O VII 

CONGRESSO DA IC  

Segundo o pensamento de Álvaro Cunhal, a aplicação das determinações do VII 

Congresso da IC301 chocava com a especificidade do caso português, onde a maioria das 

organizações políticas estavam divorciadas da realidade vivida pelos trabalhadores, que 

não militavam em nenhuma destas organizações, para além da inexistência de um partido 

socialista forte e organizado e onde a própria central operária, CGT, se encontrava 

diminuída. Nem a CGT, nem os sindicatos autónomos, nem o próprio Partido Socialista 

constituíam organizações sólidas para uma possível aliança estratégica. A frente única 

com estas organizações faria sentido, se elas fossem fortes, assim pouco ou nada podiam 

contribuir para uma luta diária, nas fábricas, nas empresas e nas oficinas. Para justificar a 

sua afirmação, Cunhal recorre a Dimitrov que notara no VII Congresso que a realização da 

frente única se faria de modo diferente, segundo o estado e o carácter das organizações 

operárias, segundo o nível político e a situação real de cada país, várias acções 

combinadas ou entre empresas, ou por ramos de produção. Aplicar em Portugal princípios 

aprovados em França e em Espanha era ignorar a realidade portuguesa. 

Bento Gonçalves, no seu informe ao VII Congresso, refere que a táctica da frente 

única assenta na luta pelas reivindicações imediatas da classe operária, na luta pelos seus 

direitos e liberdades. Na interpretação de Cunhal às palavras de Bento, a frente única 

fazia-se nas acções concretas que os trabalhadores unidos realizavam diariamente nos 
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seus locais de trabalho e a sua melhor expressão, é a greve. Para «Duarte», a frente única 

operária realizava-se, não com acordos entre organizações operárias, mas nas mais 

diversas formas de luta da classe operária. Essa frente única inicia-se com os pequenos 

movimentos reivindicativos de massas e assume um patamar mais elevado nas grandes 

lutas de massas.  

6.2. ÁLVARO CUNHAL O «GRUPELHO PROVOCATÓRIO» E A REORGANIZAÇÃO 

A Internacional Comunista estava desde 1940 dividida em Portugal em duas 

facções distintas: a do jornal Em Frente e a do jornal Avante ou Franguista. A PVDE 

considera que esta guerra constituiu apenas e tão só «o golpe de Álvaro Cunhal» para 

conquistar a direcção do partido. Moscovo envia a Lisboa um delegado da Comintern que 

Cunhal classifica como um processo provocatório levado a cabo pelo «grupelho», 

apelidando-o de «elemento estrangeiro» e de «ditadorzinho», não lhe reconhecendo 

poderes para interferir no processo de escolha da direcção do partido. Na opinião do 

inspector da PVDE, Gouveia, culpar homens como o médico Victor Hugo Velez Grilo, o 

arquitecto Álvaro Duque da Fonseca e Vasco de Carvalho de serem «provocadores» 

constituía para alguns um mau exercício, pela dedicação que sempre demonstraram ao 

partido, e era tão só a forma que Álvaro Cunhal encontrou para conquistar a direcção do 

PCP. Esta luta estende-se ao campo do Tarrafal e vai durar até à segunda grande guerra. 

O engenheiro «Rodrigues» ia para o Alentejo várias vezes para tratar de assuntos 

da organização comunista, como delegado do CC da facção do Em Frente. Este engenheiro 

é, na realidade, o condutor de engenharia Vasco Artur de Carvalho e a sua detenção 

destroçou a tipografia clandestina onde era composto e impresso o jornal Avante302. A 

facção do Em Frente publica o seu nº1 que sairá em Maio de 1940, e na mesma tipografia, 

imprimia-se o Avante, porém, enquanto este era da facção “Franguista” (da qual foi 

delegado do centro ao Alentejo «Álvaro Lima», que é na realidade Pedro dos Santos 

Soares), e tinha o emblema constituído pela foice e martelo do lado esquerdo do título, o 
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da facção do Em Frente, tem impresso o emblema do lado direito. Os processos de 

distribuição da propaganda subversiva diferem agora dos processos anteriores, ao 

desmantelamento da organização clandestina comunista efectuado pela polícia em 1937. 

Até então, qualquer membro do partido, com grande ou pequena responsabilidade, 

distribuía elevado número de propaganda, por amigos, conhecidos ou simpatizantes; a 

partir de agora, a propaganda apenas era distribuída a filiados responsáveis, dispersando-

se a restante pela via pública, aglomerados fabris, transportes, procurando assim evitar 

delações e uma nova vaga de prisões, semelhante à do ano de 1937.  

Depois da greve revolucionária de 18 de Janeiro de 1934, Miguel Wagger Russel 

convida Vasco de Carvalho para o SVI, na altura em que estudava engenharia no Instituto 

Superior Técnico e constituía o comité académico do SI. Nessa altura era 

«Vasconcelos»303. Vasco de Carvalho/ «Vasconcelos», em 1934, mas também «Filipe», 

«Rodrigues», «Melo», noutras ocasiões, em 1934, fazia parte do SVI, tendo como missão 

angariar fundos e recrutar filiados para a difusão do jornal Solidariedade. Na direcção do 

Socorro, geria a recolha e distribuição de dinheiro pelas famílias dos presos políticos 

comunistas, subsidiando-os, com tabaco e vestuário. Mais tarde, assumiu a 

responsabilidade da organização total do Socorro no país, tratando de todos os assuntos, 

prestando assistência jurídica, com advogados, a presos submetidos ao TME.  

Vasco de Carvalho trabalha em 1935 na Companhia dos Telefones e abandona o 

emprego para passar a viver na clandestinidade. Em Setembro de 1935, foi 

clandestinamente para Espanha, auxiliado ou subsidiado pela secção espanhola do SVI, 

onde contactou com Russel e retomou a actividade no SV onde esteve até 1939. Em 

Março de 1936, regressa clandestinamente a Portugal. Vasco de Carvalho assume toda a 

responsabilidade pela actividade da secção portuguesa do SVI, no período que vai desde 

Abril de 1936 a fins de 1939. Estava ligado à direcção do PC e esta entendeu que a sua 

actividade no Socorro era precária, por isso, entregou o arquivo e demais documentação e 
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valores do Socorro. Em Portugal, foi condenado à revelia. Quando interrogado pela PVDE, 

responde que a fotografia e o folheto de propaganda alemã, encontrados na sua posse, 

tinham-lhe sido dados por um familiar. A PVDE questiona-o sobre a sua ligação aos 

trabalhos revolucionários de Álvaro Duque da Fonseca, Bento Gonçalves e Boaventura 

Gonçalves, durante os anos de 1935 e 36, e ele responde que tinha ligações com o Álvaro 

e com o Boaventura Gonçalves, na secção portuguesa do SVI, mas o segundo ignora quem 

seja. 

Vasco de Carvalho residia em Benfica, com Francisco Miguel Duarte/«Chico da 

CUF» e, quando este foi preso, juntamente com Ludgero Pinto Basto, deixou a casa na 

Travessa dos Armeiros e foi viver em casa de suas tias, para a R. de Santa Ana à Lapa, 18, 

1º, Lisboa. Em Abril de 1940, entrou em contacto com o PC e a direcção encarregou-o de 

fazer estudos económicos, traduções de espanhol e francês para Língua Portuguesa que 

depois de policopiados, constituíam os artigos para o órgão do partido Em Frente. Os selos 

apreendidos pela polícia, Viva a Frente Popular, destinavam-se a ser vendidos a favor do 

PCP.  

Em Abril de 1940, deixou de editar o jornal e parou a actividade durante 4 meses. 

Ao fim desse tempo, a direcção do partido convidou-o a retomar a actividade. Era 

responsável pela redacção de alguns artigos para o Avante que começou a sair em Agosto 

de 1941 e fazia a escrita do partido e as traduções, embora não tivesse cargo definido. 

Aquando da sua prisão, nega ser funcionário do partido, que apenas lhe pagava as 

despesas de transportes. Deolinda era sua prima e companheira, não era filiada no PC mas 

era simpatizante e foi presa a 27 de Fevereiro, ficando detida nas Cadeias Civis Centrais de 

Lisboa. Deolinda assume ser noiva e companheira de Vasco de Carvalho e responde nos 

interrogatórios que sabia que ele era um comunista na clandestinidade. Eles viveram 

durante uns tempos na R. das Laranjeiras e afastaram-se devido à doença dele. Mais 

tarde, foram viver para a Rua Lopes, 14, 1º E, onde ele usava o nome falso de Mário 
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Freitas e pseudónimo «Melo». Vasco de Carvalho pretendia casar com Deolinda, como 

comprovam os documentos do seu processo PVDE, em 6 de Junho de 1943304. 

Vasco de Carvalho tinha ligações com Fernando Pereira Serrano, que o informava 

da situação dos empregados da Companhia Carris, onde exercia actividade, pois pretendia 

fazer um estudo das condições económicas do operariado. Serrano recebia dele 

instruções da forma como devia actuar dentro da Carris e como reivindicar melhores 

condições para estes trabalhadores. Foi ele que aliciou José Coelho Fernandes Colaço para 

a montagem de uma tipografia clandestina e, como organizador do Comité Regional do 

Baixo Alentejo, deslocava-se a essa região com frequência, tendo estado em Beja numa 

conferência.  

José Coelho Fernandes Colaço fez parte do SVI e trabalhava na Imprensa Nacional 

quando foi preso a 29 de Abril. Ele conhecia Vasco de Carvalho/«Figueiredo» desde 1935, 

altura em que este lhe dava explicações de Matemática. Mais tarde foi convidado para a 

montagem do “aparelho” de impressão do jornal Avante e acedeu e aliciou para o partido 

Casimiro da Silva Rodrigues. Casimiro é preso a 29 de Abril e confirma ter montado a 

tipografia onde deveria ter sido composto o jornal Em Frente e na qual era também 

impresso o jornal Avante. Essa tipografia funcionava em casa de Agostinho Fernandes 

Palma e os seus responsáveis eram o Colaço e depois Rodrigues. Parte do material 

necessário à impressão foi transportado pelo Colaço e o tipo, assim como os acessórios e 

tinta de impressão, pelo Casimiro que os subtraía da Imprensa Nacional onde era 

empregado. Casimiro compunha e imprimia o Avante desde Novembro de 1941 e depois 

de pronto entregava-o a Colaço. Chegou a emprestar dinheiro ao partido, primeiro, mil e 

depois 500$. Ficou detido305.  

Agostinho Fernandes Palma, como era simpatizante comunista facilmente 

concordou com a ideia de montar uma tipografia clandestina e por isso instalou-a, no 
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quarto onde vivia com a sua companheira, Celeste Moura. O partido contribuiu com 150 

ou 200 escudos e o Palma arranjou alojamento na Travessa da Cruz de Soure, 13, r/c 

direito, Lisboa. O material subtraído da Imprensa Nacional seguiu de carro e, dias depois, 

ele contactou um desconhecido enviado pelo engenheiro Vasco de Carvalho, a quem 

entregou o Avante, já impresso e seco e pronto para seguir para a distribuição. Nestes 

trabalhos era ajudado por Palma e mais tarde por Rodrigues. Por toda esta actividade, foi 

preso.  

Celeste Moura vivia maritalmente com Palma e é presa a 29 de Abril. Inquirida pela 

polícia, confessa que na sua casa era impresso o jornal clandestino, mas foi restituída à 

liberdade em 12 de Maio. Fernando Pereira Serrano/“O 1700” é preso a 30 de Abril e 

confirma que dava informações a Vasco de Carvalho sobre a Companhia Carris. Foram-lhe 

apresentados pelo Carlos camaradas que ele controlava todos os 8 dias em locais diversos, 

um usava o pseudónimo de «Isaías» e outro «Ricardo». Estes dois eram responsáveis 

pelos comités de zona do partido, segundo dizia o Carlos. Era este último que lhe dava o 

material de propaganda que era posteriormente distribuído na Carris. Serrano conhece 

toda a organização de Lisboa e arredores e controla-a enquanto está à frente do Comité 

Regional.  

Casimiro Silva Rodrigues é julgado a 2.6.43 em TME de Lisboa e sai em liberdade a 

25 de Julho de 1943. Agostinho sai em 24.12.43 por distribuição de propaganda 

subversiva, e é julgado a 4.6.43, data em que também é julgado Fernando Serrano e José 

Colaço. José Colaço sai em liberdade a 22.2.44. Celeste de Moura é absolvida. Deolinda 

esteve presa na Cadeia das Mónicas até 15 de Setembro de 1942. Vasco Machado de 

Carvalho/ «Vasconcelos» era acusado de fazer parte desde 1934 do PCP, fez propaganda e 

incentivo à indisciplina social, «subversão violenta das instituições e princípios 

fundamentais da sociedade»306. 
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 A reorganização de 1940-41 vai fazer-se em torno de um núcleo que se opõe à 

direcção instalada, por divergências de conteúdo e de linha de orientação programática, 

mas também por suspeitas de infiltração de elementos policiais no interior da organização 

comunista, o que explicaria a vaga de prisões. Os reorganizadores comunistas deviam 

evitar contactos com Francisco Sacavém ou Vasco de Carvalho, assim como com aqueles 

que os apoiavam. Os amnistiados e os regressados da guerra de Espanha, Manuel Guedes, 

José Gregório, Manuel Domingues, Carolina Loff da Fonseca307, Júlio Melo Fogaça, Álvaro 

Cunhal, Joaquim Pires Jorge, Pedro dos Santos Soares e outros reorganizam o partido nos 

anos quarenta, constituindo uma vasta organização clandestina, apoiada em casas, pontos 

de apoio e tipografias clandestinas. Surge nas vias da clandestinidade um novo jornal, o 

Avante! em oposição ao Avante, que era publicado pelo anterior CC sobrevivente à vaga 

de prisões. A designação da anterior organização, de sobreviventes a traidores foi um 

passo.  

No processo de José Gregório Júnior/«António Mateus», na circular nº3308, 

encontramos um documento que o Secretariado do CC do PCP dirige aos camaradas 

responsáveis pelos comités regionais, comités locais e de zona, afirmando haver uma 

necessidade urgente de «depuração» dentro da organização dos «elementos 

indisciplinados e de provocadores». O partido só aceitaria os elementos que dessem 

garantias «do ponto de vista conspirativo» e de máxima dedicação à classe operária. O 

partido encontrava-se debaixo de uma das maiores investidas por parte da polícia e 

portanto era necessário que todos os membros do partido integrassem um «qualquer 

organismo de massas, em especial os sindicatos e as casas do povo».  

Sobre a sua prisão e de outros camaradas, Álvaro Cunhal considera que muitas 

vezes isso se deveu aos métodos de trabalho conspirativo, a falta de cuidados dos 

camaradas mais responsáveis, e dá exemplos anteriores, como a prisão dos membros do 

Secretariado, Bento Gonçalves, José de Sousa e Júlio Fogaça. Mas esse era o tempo dos 
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encontros de rua, em pleno dia, “em fila”, e apontar a causa aos “provocadores” era um 

erro de apreciação. «Esse erro de apreciação pagou-se caro quando, limpo o Partido dos 

«provocadores», mas insistindo os camaradas mais responsáveis nos mesmos processos 

de trabalho e no mesmo primitivismo de trabalho conspirativo, um ano depois da 

reorganização, em 1942, foram presos dum golpe, Pires Jorge, Pedro Soares, José Soares e 

pouco depois, em sequência destas prisões, Militão Ribeiro», daí a necessidade de se fazer 

uma «viragem radical no trabalho conspirativo»309.  

Neste mesmo Informe ao I Congresso, Álvaro Cunhal/«Duarte» aprofunda o 

trabalho a desenvolver no interior dos sindicatos nacionais e aponta para os erros 

anteriores. A primeira consideração a fazer às palavras de Álvaro Cunhal é que o seu 

discurso não se dirige só aos operários e às classes trabalhadoras, mas à Nação 

Portuguesa, que como um todo devia lutar pelo pão, pela liberdade e pela independência, 

referindo-se igualmente ao movimento de Unidade Nacional310. Perante a aliança entre 

Hitler e Salazar, Cunhal apresenta-nos uma Nação à beira da ocupação, subjugada a uma 

potência estrangeira e a pedir a libertação. Portugal teria de escolher entre a Democracia 

e o Fascismo. Ele utiliza expressões como «dominação terrorista duma minoria de 

parasitas», «bandidos fascistas alemães», «traidor Salazar», «subjugação», para justificar 

a Pátria em perigo e a necessidade de uma união ou frente única, duma «luta nacional 

contra o fascismo traidor», uma luta onde todos as forças progressistas e patrióticas do 

nosso país deviam tomar parte.  

Sobre a questão da reorganização de 40-41 e do grupo constituído em torno de 

Vasco de Carvalho, Álvaro Cunhal / «Duarte», no informe, “A Actividade do Grupelho 

provocatório”, apresentado no III Congresso (I ilegal) do PCP, clarifica que: «O objectivo 

deste informe é esclarecer todos os camaradas do Partido da actividade desse grupo 

policial de degenerados políticos escorraçados do Partido – o tristemente célebre 

Grupelho provocatório de Vasco de Carvalho, Grilo, Magalhães & Cª. A constituição e 
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actividade desse grupelho tornaram-se possíveis, graças sobretudo às condições em que o 

nosso Partido se criou e se tem desenvolvido, graças à ilegalidade cerrada a que o 

fascismo o tem condenado»311.  

Este informe é a explicação que Álvaro Cunhal/ «Duarte» dá aos camaradas 

reorganizadores, no sentido de denunciar as actividades do «grupelho provocatório» e 

esclarecer os menos afoitos do que mudara efectivamente na direcção do partido. 

Devemos notar que o partido é jovem, com longos anos de ilegalidade e, por razões 

conspirativas, muitos deles nem sequer se conhecem e este informe clarifica a situação. 

Os «camaradas» a quem «Duarte» se dirige, provavelmente conhecem os «líderes», os 

que «caíram heroicamente», mas desconhecem os que traíram e que não saberiam 

distinguir «o trigo, do joio», num partido que se pensava estar contaminado pelo 

trotskismo e infiltrado pela polícia. Mas quem são afinal os heróis para «Duarte»? Esses 

«heróis» na luta contra o fascismo e o socialismo são Bento Gonçalves, Caldeira, Augusto 

Martins, Armindo, Rui Silva, Esteves, Francisco Miguel, Alberto Araújo, Fogaça, Alpedrinha, 

Gilberto de Oliveira, Manuel dos Santos, alguns apenas conhecidos pelas «massas», mas 

também os «Heróis anónimos», presos, torturados, assassinados, encerrados nas 

fortalezas e no Tarrafal que militam no partido, alguns completamente desconhecidos das 

«massas».  

O Avante! é a expressão dessa luta e a questão fulcral era alertar para a existência 

de dois órgãos de imprensa que se reclamavam da classe operária: o Avante! e o Avante. 

Um deles, traidor! 

«Duarte» constata que o partido atravessa em 40-41 uma das suas crises mais 

graves, com a prisão sucessiva dos seus mais destacados militantes, nomeadamente os 

que estavam fora do país que, mal passavam a fronteira, eram presos. A necessidade de 

uma «depuração radical», de uma «reorganização», já tinha sido sentida no interior do 

partido. Os melhores militantes estavam presos e a direcção do partido estava entregue, 
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na sua opinião, a «elementos fracos e oscilantes», que atribuíam as prisões à delação dos 

camaradas presos. «A Direcção do Partido tinha perdido a confiança do Partido e o Partido 

começava a perder a confiança da classe operária e das massas». A direcção do Partido 

estava reduzida a Vasco de Carvalho e Sacavém que, na opinião de Cunhal, conduziram o 

Partido ao «descalabro». «Duarte» acusa Pinto Loureiro e Armindo Gonçalves de 

pertencerem à polícia e reafirma a necessidade de uma depuração radical (itálico no 

original) dos «elementos suspeitos», dos «papagaios de café», dos «intelectuais 

indisciplinados» e concluía que a única solução era proceder à reorganização do partido.  

Neste informe, «Duarte» identifica os elementos do «grupelho provocatório» e faz 

o historial de outras atitudes, anteriormente tomadas pelo mesmo grupo, apelidando-os 

de «cisionistas», «trotskistas», razão pela qual Velez Grilo já fora afastado do partido em 

1936, na altura em que Portugal foi afastado do CC da FJC. Mais tarde, em 41, Velez Grilo 

fez-se passar por SG do PCP. Em 1937, são afastados Sanches de Brito do Secretariado da 

FJC com Helena Faria, por incompetência e difamação dos membros do Bloco Académico 

Antifascista, além do mau porte na prisão e também Fernando Correia, por ter «falado», 

embora, este último continuasse a actividade ligado a Vasco de Carvalho. Em 1938, 

chegou a vez de Armando Magalhães, por diversas razões, entre as quais, desvio de 

fundos, difamação e manter-se no estrangeiro sem obedecer às ordens do Secretariado, 

mantendo uma amante «russa branca» e, depois de preso, denunciar os camaradas e uma 

casa clandestina, descrever aspectos conspirativos, razão pela qual foi expulso em 1939.  

Francisco Miguel e Valdez fogem em 1939 e o Secretariado foi reorganizado. Nessa 

altura, perdem a tipografia de Algés porque um «agente policial que então era membro 

do Partido e habitava a tipografia Eurico Pinto Loureiro»312. Do anterior Secretariado, 

foram afastados Cansado Gonçalves, que se intitulava SG, e F. Sacavém. Todos os 

elementos atrás citados reuniram-se, em 40-41, ao grupo de Vasco de Carvalho. Sacavém 

foi reintegrado no partido em 1946 mas recusou. 
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No mesmo informe, «Duarte» explica em que consistiu a acção deste grupo. Em 

primeiro lugar, o facto de se intitular PCP (SPIC), afirmando que o partido reorganizado 

era «uma organização trotskista existente à margem do partido» e, na realidade, o único 

objectivo era que pretendiam assaltar a direcção do partido. O grupo publicava um falso 

Avante, o que nem era original porque a polícia já o tinha feito, tal como falsos manifestos 

e tinha falsos militantes. Em 1933, a polícia já montara uma falsa organização e, em 1936, 

fez distribuir a bordo dos barcos de guerra falsos Marinheiro Vermelho assim como falsos 

Avante e dois falsos Jovens, durante a guerra civil de Espanha. Em segundo lugar, o 

«aventureiro», o falso representante da IC com que Vasco de Carvalho se apresentava em 

público. Outro processo utilizado era a divulgação dos nomes das pessoas que se 

recusavam a ter ligações com este grupo, para que a polícia soubesse, e ainda, as calúnias 

e difamações contra a nova direcção e contra homens como Júlio Fogaça, de que é 

exemplo o folheto denominado Conferência da camarada Beatriz, onde se insinuavam 

ligações deste à polícia. Embora o nome de Fogaça não fosse referido, os distribuidores 

diziam que o «Frango» era Júlio Fogaça. Outro processo era a falta de cuidado 

conspirativo e atitudes comprometedoras junto daqueles que se supunham serem 

informadores da PVDE. 

«Duarte» considera que factores externos provocaram a desorientação no 

movimento operário e o recuo das forças revolucionárias, como a derrota da Espanha 

republicana, a ocupação da Checoslováquia, o recuo das democracias, o alastramento dos 

fascismos pela Europa, o rompimento das frentes populares, a repressão das organizações 

operárias, mesmo em países ditos democráticos, o isolamento da URSS, tudo isto «tinha 

feito nascer a incerteza e a dúvida nas massas trabalhadoras portuguesas»313.    

«Duarte» aponta duas deficiências da actividade do partido contra a acção do 

«grupelho»: a primeira, a debilidade do trabalho conspirativo; a segunda, de natureza 

política. Na primeira, houve erros conspirativos, muitas inconfidências sobre quem 

efectivamente participava na reorganização do partido, o que poderia criar brechas para a 
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actuação da polícia; na segunda, a publicação nos órgãos de imprensa do partido, de texto 

com conteúdo político «absolutamente inadmissíveis», o que constituiu uma arma do 

«grupelho» contra o partido. E essa era uma autocrítica que devia ser feita pelos 

reorganizadores. Em primeiro lugar, publicaram uma transcrição de Zinóviev, considerado 

por Cunhal como «esse comparsa do bandido internacional Trotsky», o que «Duarte» 

considera ser uma falta e um erro real, mas fruto dos primeiros passos da reorganização, 

quando a direcção ainda não tinha «um trabalho regular, nem os quadros montados, nem 

encontros frequentes, nem um controlo sério dos responsáveis políticos sobre o aparelho 

técnico», erro que escapara aos membros do Secretariado e também porque muitos 

camaradas estiveram longo tempo presos e desconheciam os processos de Moscovo. 

«Duarte» aponta outros erros políticos e de doutrina nas publicações do partido durante 

os primeiros tempos da reorganização. O chamado «grupelho» acabou por se desintegrar 

durante o processo de reorganização liderado por Álvaro Cunhal314.  

O tema da falta de cuidados conspirativos é abordado no folheto O Menino da 

Mata e o seu cão piloto (Frente à Provocação), datado de Novembro de 1941, onde refere 

a forma como se davam os “encontros” e algumas prisões que ele considerava ser por 

indisciplina nos cuidados conspirativos. 

Segundo João Madeira, «O processo de reorganização contou, de modo decisivo, 

com a reserva militante que se aglutinava em torno dos jornais Sol Nascente e, 

principalmente, O Diabo. Tratava-se de reservas intelectuais jovens, bastante aguerridas, 

que sentiriam, ao participar neste processo, que se concretiza na prática aquilo que 

vinham proclamando do ponto de vista doutrinário. O PCP reorganizado é um Partido 

muito jovem, em que os seus principais dirigentes e quadros raramente ultrapassam os 35 

anos.»315  

Neste sentido, é incontornável a figura de Fernando António Piteira Santos, 

agregador de uma geração intelectual que dedicou ao partido o melhor da sua geração. 
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Dos 17 participantes, vamos encontrá-lo no grupo dos quatro intelectuais que participarão 

no I Congresso ilegal, ao lado de Álvaro Cunhal/«Duarte», José Augusto da Silva 

Martins/«Juca», Miguel Forjaz de Lacerda/«Pinheiro». Serão depois, também eles 

afastados do partido principalmente devido à sua postura na prisão. O comportamento na 

cadeia vai contribuir para a sua expulsão e apenas Cunhal se mantém na direcção. José 

Augusto da Silva Martins só será preso em 1949, na vaga repressiva que se consolida com 

o assalto à casa onde vivia Cunhal e Militão. 
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7. AS GREVES LIDERADAS PELO PCP NOS ANOS 40 

Os primeiros anos da década de quarenta são marcados por marchas de fome, 

lutas pelo pão, movimentos de protesto, levantamentos populares, greves dirigidas pelo 

partido. Desde 1942, o país é «varrido por uma onda de lutas, sem precedentes desde o 

advento do fascismo»316 . Greves em Outubro, Novembro de 1942 e Julho de 1943. Em 

1943, greve dos camponeses no Ribatejo contra a tabela de 14 de Maio. Em Julho e 

Agosto, greves na região de Lisboa, margem sul do Tejo e S. João da Madeira, com cerca 

de 50 000 trabalhadores em protesto.  

Em Fevereiro de 44, a luta de camponeses contra os grandes agrários, e no Norte e 

Beiras, lutas contra o «roubo» do milho, do azeite, e outros produtos, supostamente 

enviados para a Alemanha nazi. Em 24 de Julho de 44, revolta dos rendeiros de Goucha, 

Almeirim. «Os rendeiros e suas famílias pegaram em armas que tinham à mão, desde 

caçadeiras a forquilhas, e resistiram, unidos e firmes a essa expoliação»317. Greves de 

mineiros da Borralha, dos conserveiros em Olhão, têxteis de Guimarães, jovens da 

Marinha Grande. Em 8 e 9 de Maio, «greves da fome», com paralisações e manifestações, 

na «jornada de unidade de operários e camponeses»318.  

Em 1946, greves na Covilhã pelos trabalhadores Têxteis; 1947, em Lisboa, na 

Construção Naval a 4 de Abril. «O movimento, preparado por 8 meses de lutas, que afecta 

milhares de trabalhadores e que terá o apoio das lutas próprias de mais de 20000 

operários de 30 empresas, correspondendo ao apelo do PCP, alcançará uma vitória parcial 

ao fim de 21 dias de greve, apesar das centenas de prisões, incluindo deportações para o 

Tarrafal.»319  Em Abril de 1947º PCP lança a orientação de «regresso ao trabalho». 
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Terminava assim o «mais destacado movimento grevista dos anos quarenta, que culminou 

as greves iniciadas em 1942»320. 

Entre 1943 e 44 há um grande surto grevista. A 26 de Julho de 1943, o PCP dirige 

um manifesto e a greve estende-se a Almada, Amora, Barreiro, Seixal, Alhos-Vedros, num 

total de 50 000 trabalhadores. É uma greve económica em que as principais reivindicações 

são aumentos salariais, mais abundância de géneros essenciais e redução dos descontos. 

Após uma semana de conflitos, o PCP distribui, a 4 de Agosto de 43, um panfleto de 

regresso ao trabalho de forma organizada. No dia seguinte, 5 de Agosto começa a greve 

dos trabalhadores do calçado em S. João da Madeira, dos trabalhadores agrícolas da 

Arrifana e Nogueira de Cravo e dos gráficos de Lisboa sem o apoio dos tipógrafos. A 

segunda quinzena de Junho é marcada por greves dos trabalhadores rurais no Ribatejo 

contra o diploma de 15 de Junho, que regula as condições do trabalho, falta de géneros e 

subida dos preços. A PIDE promove uma campanha de repressão com várias prisões.   

Os operários da secção metalúrgica da Indústria Nacional de Produtos Químicos, 

antiga INAC, em Moreira da Maia unidos deviam eleger uma Comissão que exigisse o 

aumento de salários e protesta contra a suspensão de trabalhadores. Para o partido, a 

eleição de Comissões de Delegados Operários nas fábricas e empresas da mesma 

localidade, do mesmo ramo, do mesmo patrão, unificavam os movimentos reivindicativos. 

O objectivo destas comissões era expor ao patronato, ao sindicato e às autoridades as 

reivindicações dos trabalhadores representados321.   

A 8 e 9 de Maio de 1944 um largo movimento grevista contra o custo de vida, a 

escassez de géneros, a ajuda de Portugal à Alemanha Nazi, abrange a zona de Lisboa, 

Sacavém, Alhandra, Póvoa de Santa iria, Vila Franca de Xira, Pêro Pinheiro, Amadora, 

Queluz, Barreiro, Loures. Sobre estas greves O jornal Avante! informa que participaram 

muitas dezenas de milhares de operários e camponeses que lutam pelo Pão e pelos 

géneros. Estes trabalhadores seguiam as palavras de ordem do PC, de luta pelo Pão e 
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pelos Géneros, e as orientações do manifesto do Secretariado do Comité Central. Apesar 

da repressão e do envio das forças da GNR contra grevistas e manifestantes em luta, o 

Avante! conclui que a jornada de 8 e 9 de Maio «ficarão gravados na memória dos 

trabalhadores dos arredores de Lisboa como a data de unidade de combate de operários e 

camponeses»322, unidade demonstrada que serviria de exemplo para lutas futuras contra 

Salazar e o seu governo fascista.       

A imprensa oficial noticia a greve e afirma que «elementos inimigos da ordem» 

com objectivos políticos e desconsiderando as dificuldades criadas pela guerra, no que diz 

respeito ao abastecimento público, «pretenderam paralisar o trabalho nas fábricas e nos 

campos e organizar ruidosas manifestações»323. Este órgão de imprensa refere que 

apenas um reduzido número de empresas deixou de trabalhar, designadamente, na 

Companhia de Cimento Tejo, Empresa Nacional de Penteação de Lãs, Sociedade Têxtil do 

Sul, Sapan, Moinhos de Santa Iria, Covina, Safal, Sociedade de Adubos Reis, Companhia 

Portuguesa de Amidos, Fábrica Olaio, Sociedade Geral de Comércio, Indústria e 

Transportes (pessoal das reparações), Fábrica de Louças de Sacavém, Fundação de Santa 

Iria, Sapa, Fábrica Têxtil de Alhandra. Na Sociedade Nacional de Canalizações, Ltdª. de 

Sacavém, e na Sociedade de Construções Amadeu Gaudêncio, de Lisboa, os operários 

haviam trabalhado no dia 8, não comparecendo ao serviço dia 9.  Na zona de Sacavém, 

Alhandra e Lisboa foram presos vários trabalhadores por incitamento à greve e abandono 

de trabalho324. Os operários da Companhia de Cimento Tejo abandonaram o trabalho e 

dirigiram-se para a estrada de Vila Franca de Xira, tentando realizar uma manifestação. 

Pelos títulos da imprensa, sabemos que os trabalhadores da região de Lisboa e arredores 

                                                           
322

 “As jornadas de 8 e 9 de Maio / Dezenas de milhares de operários e camponeses/ Lutam pelo Pão”, 

Avante!, VI Série, nº53, 1ª quinzena de Maio de 1944, p.1.  

323
 “Uma tentativa/malograda/ de paralisação do trabalho. O Ministério da Guerra mandou encerrar 

/algumas fábricas e demitir o pessoal que/ não se apresentou ao serviço”, Diário de Notícias, Lisboa, 10 de 
Maio de 1944.  
324

 “Paralisações de Trabalho/ Em alguns centros industriais/ de Lisboa e arredores”, Primeiro de Janeiro, 
Porto, 9 de Maio de 1944. 



 

172 

 

abandonaram o trabalho325 e, nalgumas fábricas de Sacavém e Póvoa de Santa Iria, 

Alhandra, determinadas secções de operários paralisaram o trabalho, num esboço da 

greve. 

 O Ministério da Guerra após as primeiras averiguações sobre esta «tentativa de 

paralisação parcial de trabalhadores na zona de Sacavém-Alhandra», pelo seu delegado 

especial para a Mobilização Industrial, ordenava a prisão dos seguintes directores de 

fábricas: da Refinaria de Santa Iria, Agostinho Fernandes da Costa; da Empresa de 

Penteação de Lãs, Huerbest Dupont e Gastão Lauciaux; da Sociedade de Aproveitamentos 

de produtos Agrícolas Samal, Ldª, Júlio de Brito Silva; da Sapem, Alfredo Scheelepel; da 

Fábrica Pimentão «A Alentejana», em Alhandra, António Vieira Canetas. O mesmo 

delegado especial mandou prender, para averiguações: os engenheiros António Teixeira 

Lopes, director da Companhia de Cimento Tejo; o chefe de escritórios da mesma fábrica, 

Joaquim Soeiro Pereira Gomes; os engenheiros João Lopes Raimundo e Afonso 

Morgenstern, director e subdirector da Fábrica da Companhia Industria Portuguesa, da 

Póvoa de Santa Iria. Todos acusados de negligência e falta de energia, à excepção de 

Joaquim Soeiro Pereira Gomes, que se pôs em fuga por ter sido acusado de dirigente 

comunista da região. A sua esposa, Manuela Câncio dos Reis Soeiro Gomes, seria punida 

com 20 dias de prisão por haver criticado por escrito a acção repressiva exercida pelo 

Ministério da Guerra na Fábrica de Alhandra, da Companhia de Cimento Tejo.  

São presos os engenheiros Aulânio Lobo, Henrique Duarte e Francisco Ferreira, 

gerente e encarregado geral da Sociedade Geral de Transportes. São acusados de não 

terem participado ao Ministério da Guerra a paralisação de trabalho ocorrida nos vapores 

«Silva Gouveia» e «Cunene», daquela sociedade, e terem conservado e mantido ao seu 

serviço operários grevistas. O PCP pedia, não só a libertação dos grevistas, manifestantes, 

mas também os directores e engenheiros presos! O partido exigia a readmissão dos 
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operários despedidos, a reabertura das fábricas encerradas por ordem do governo, tido 

como inimigo do povo.  

O PCP referia que “A luta pelo Pão e pelos Géneros” tinha de continuar 

imediatamente sem desfalecimentos. Em toda a parte, nas fábricas e nos campos, se 

deviam formar Comissões que fossem junto do patronato e das autoridades reclamar Pão 

e Géneros. Era necessário fazer concentrações, marchas da fome, manifestações. Mas, a 

par da luta pelo Pão e pelos Géneros, era necessário auxiliar as famílias dos operários e 

camponeses presos e despedidos, contra a fome e o terror salazarista326. 

 Na sequência das prisões efectuadas o PCP apelidava Botelho Moniz de «assassino 

nazi», que por medidas de «vingança cega» prendia e despedia trabalhadores, prendia 

directores e gerentes e, referindo-se à prisão da esposa de Joaquim Soeiro Pereira Gomes, 

escrevia que se tomava «como refém a mulher de um antifascista»327.   

 Na sequência destas greves de 8 e 9 de Maio de 1944, o governo revê os velhos 

contratos colectivos de trabalho, alterando-os e alarga os benefícios do Abono de Família. 

Apesar desta revisão dos contratos colectivos de trabalho, verifica-se ainda a existência de 

salários entre 16 e 3 escudos mensais. Estes números são constatáveis nos novos 

contratos de trabalho dos operários chapeleiros, na indústria da panificação de Coimbra, 

nos operários Têxteis do Porto, nos empregados do comércio de ferragens e cutelaria do 

Porto, nos empregados de escritório e na indústria da cerâmica, assim como no pessoal de 

drogaria e de produtos químicos do Porto, no pessoal das traineiras de pesca da Sardinha 

de Matosinhos e nos operários de ourivesaria e relojoaria. O jornal Avante! expressa a sua 

condenação a este Abono de Família que era constituído pelo «dinheiro que 

descaradamente é roubado aos magros salários dos trabalhadores»328. Apesar do governo 

anunciar novos contratos de trabalho e aumento de salários, eles mostravam-se 
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insuficientes em relação ao custo de vida e o dinheiro do Abono era «roubado» ao salário 

dos próprios trabalhadores, que deviam desmascarar esta situação e manter a luta. Se a 

tudo isto os trabalhadores somassem o imposto profissional, mantinha-se o quadro de 

fome e de miséria. Os comunistas mantém a sua persistência na unidade da luta contra o 

governo salazarista, por aumentos de salários e ordenados, contra o imposto profissional 

e as multas impostas aos trabalhadores.  

A Direcção da Greve era constituída por: José Gregório/ «Alberto»; Alfredo 

Dinis/«Alex», Gui Lourenço/«Álvaro»; Sérgio Vilarigues/ «Amílcar»; Álvaro Cunhal/ 

«Duarte»; Joaquim Campino/ «Filipe», António Dias Lourenço/ «João», «Marques»; 

Manuel Guedes/ «Santos»; Joaquim Soeiro Pereira Gomes/ «Silva» (pseudónimos usados 

em 1944).  

Alfredo Dinis/«Alex», fazia parte do CC do PCP, e era responsável pela organização 

de Lisboa. Um dos grandes objectivos para estas greves era a falta de géneros e o 

aumento geral de salários e outro objectivo menor era as exportações para o «Eixo». 

Segundo «Alex», o partido dirigiria o movimento grevista. Na opinião de «Duarte», 

emitida ao Secretariado do CC, existiam condições reais para «grandes lutas 

reivindicativas» mas não havia condições objectivas para actos insurreccionais329. As 

orientações para esta greve eram: uma greve de dois dias, sem ocupação de fábricas, 

saída das fábricas com pessoal não fabril, e manifestações de rua com operários e 

camponeses. Para o bom sucesso da greve era necessário constituir um comité de greve, 

organização e um aparelho de agitação. O comité de greve era constituído por dois 

funcionários: «Amílcar» e «João».  

Na reunião do Secretariado de 4 de Maio, «Silva» informou o CC do que se passava 

em Santarém, Alpiarça, Vale de Santarém e Curtumes de Alcanena. No dia 5, volta a reunir 

o Secretariado. O Comité de greve era constituído por: Alfredo Dinis, Sérgio Vilarigues, 

Dias Lourenço, Joaquim Campino e Gui Lourenço. Controle: Álvaro Cunhal e José Gregório. 
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Distribuição de controlo pelo Comité Dirigente da Greve: Sérgio Vilarigues/ «Amílcar», 

Sacavém, Alhandra, Vila Franca, Santarém; Alfredo Dinis/«Alex», Alcântara, Estaleiros e 

Poço do Bispo; António Dias Lourenço/ «João», Amadora, Pêro Pinheiro, Ferroviários; 

Joaquim Campino/ «Filipe», Almada, Seixal e Barreiro; Gui Lourenço/«Álvaro», gráficos, 

carnes, chapeleiros, carris.  

 Pela intervenção de «Duarte», na reunião de CDG as maiores dificuldades eram a 

falta de ligação de sectores e empresas. Havia necessidade de prever a repressão e 

portanto a questão da passagem à ilegalidade de alguns camaradas á menor suspeita, 

evitar as bicicletas, extremos cuidados nas reuniões e o corte de estradas. Na noite de 6 

para 7, Alfredo Dinis informou Cunhal que a orientação para a greve de dois dias fora bem 

aceite em todos os sectores330. 

 A 9 de Maio, reúne o comité dirigente da greve, ao qual faltam os camaradas 

«Álvaro» e «Filipe». «Alex» informa que a greve em Lisboa fora «um fracasso». Na Carris, 

o pessoal do movimento iria para a greve se visse luta nas ruas; nas oficinas não; «o 

manifesto foi distribuído no sábado alertando assim o governo»331. No informe de «Alex» 

em 10.5.1944 na sociedade em geral só foram para a greve 200 operários. A GNR e a PSP 

prenderam grevistas. Na Construção Civil, a greve foi melhor a 9 que a 8, pois cerca de 

3000 operários pararam. Na Construção Civil, segundo informava «Alex» na reunião do 

CDG de 9 de Maio, praticamente todas as grandes empresas foram para a greve. A greve 

nos estaleiros estaria combinada com a Carris.  

José Gregório/«Alberto», a 10.5.44, apontava algumas razões para o insucesso da 

greve: a) deficiência de organização; b) deficiência de informação; c) manifesto conhecido 

antes da data teria alertado o fascismo. Manuel Guedes/«Santos» não era da mesma 

opinião e considerava que o insucesso se devia a falhas na ligação às massas.  
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No informe de 11.5.44, em Alhandra, houve uma manifestação de 2000 e 3000 

pessoas para Vila Franca. GNR, tiros, 300 presos, ficam 30. Operários e camponeses em A-

dos-Loucos, São João dos Montes, Rondulha, A-dos-Bispos, Cotovias, Cardosas332. Na 

descrição do movimento feita por Joaquim Pereira Gomes/«Silva», em Sacavém a 

paralisação foi total nas fábricas com manifestação de rua. Na Póvoa de Santa Iria, a greve 

inicia-se na Covina. Na fábrica da Soda-Póvoa, como alguns não queriam aderir, «houve 

que agir com energia». Tocou-se o sino a rebate, as outras fábricas secundaram o 

movimento e marcharam sobre Sacavém, mas junto a Santa Iria dispersaram-se. Em 

Alhandra, a greve iniciou-se às 12 horas na Cimento Tejo. A maioria dos grevistas marchou 

sobre a Fábrica de Penteação de Lãs, cujos operários, especialmente as mulheres, já 

tinham aderido. Na Sociedade Têxtil do Sul, Fábrica de Pimentação e Descasque de Arroz 

foram secundados a aderir. Há confrontos. Em A-dos-Loucos, a greve foi de operários e 

camponeses. A vanguarda da marcha foi presa. Em Vila Franca, os camponeses não 

aderiram nos mouchões, nem os operários da Fábrica de Moagem e Penteação. 

Abandonaram também os operários da Construção Civil333.  

O jornal Avante da segunda quinzena de Maio de 1944 publica um artigo sobre «as 

lutas pelo Pão e pelos Géneros, de 8 e 9 de Maio de 1944» onde referia que a 

«propaganda fascista» apresentava as «grandes lutas» com um «fracasso» do PCP. A 

verdade era que uma vasta camada da população aprovara as ordens do Partido 

Comunista. «As lutas pelo Pão e pelos Géneros, apesar dos operários das fábricas de 

Lisboa e da Margem Sul do Tejo não terem ido para a greve, representam um grande 

passo em frente no movimento operário e antifascista. Deficiências de organização nuns 

casos, hesitações noutros, não tornaram possível que o movimento de 8 e 9 de Maio 

adquirisse a extensão das greves de Julho-Agosto de 1943. Entretanto o facto de dezenas 

de milhares de trabalhadores terem ocorrido ao apelo do Partido Comunista»334. O 
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Avante! da 1ª quinzena confirmava a direcção das paralisações pelo Partido Comunista 

que dirigira as greves de Julho-Agosto de 1943 e as de 8 e 9 de Maio de 1944. Essas lutas 

de 43 resultaram num aumento real dos salários em dezenas de empresas da região de 

Lisboa. Em S. João da Madeira, não faltaram os géneros que estavam racionados em 

consequência da guerra. Nas greves de 8 e 9 de Maio de 44, o partido provara ser o «guia 

do povo português» e conseguia obter as suas reivindicações. O jornal Avante cita o 

manifesto do secretariado do partido que chamava os trabalhadores para a luta.  

 No documento da PIDE, datado de 13 de Maio de 1946, a pedir o registo criminal e 

policial de Humberto dos Santos Boavida335, e o documento de 14 de Maio, dirigido a 

Serpa, a pedir os registos de António Assunção Chicharo336. Da mesma data, um 

documento, dirigido à Secretaria Judicial da Comarca de Vila Franca, a pedir registo 

criminal de António Ferreira Garida Júnior337, Fernando António Canito/«Chacha»338, e de 

Gui Lourenço, João Pires339, e Justino Marques de Jesus340. Todos eles recolhem ao Aljube, 

à excepção de António Assunção Tavares, que vai contratar o advogado Palma Carlos, no 

dia 9. Por este processo PIDE, sabemos que alguns já tinham passado pela polícia em 44 

para averiguações, na sequência das greves de 8 e 9 de Maio de 1944: Fernando Canito, 

12 de Maio de 44, por greves (entregue à GNR de Póvoa de Santa Iria, solto em 26 de 

Setembro de 44); Boavida já estivera preso em 36 e volta a ser detido para averiguações a 

10 de Maio de 44, por greve (solto a 12 Julho de 44); Justino Marques de Jesus, detido a 

10 de Maio de 44, Vila Franca de Xira e solto a 28 de Outubro de 44. Alguns voltam a ser 

presos em 45.   
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 João Pires, Gui Lourenço, Chicharo e Boavida, serão presos em 45 por propaganda 

subversiva (o 2º) e o 1º de 7 para 8 em Vialonga por ter dado vivas à Rússia e morras a 

Salazar. Manifestações de comemoração do 1º aniversário do fim da IIGG.341  

 Orlando Juncal Silva /«Manuel» viera do norte para o sul do país, integrado no 

movimento de divulgação do MUNAF,  ligação PCP, ou seja, era o delegado do partido no 

MUNAF. Era controlado por Pires Jorge, do CC do PCP. Na altura da sua prisão, vinha 

acompanhado por Joaquim António Campino/«Filipe», alfaiate, estabelecido no Poço do 

Bispo. Ao decifrarem os seus documentos, a polícia concluiu que ele tinha um “encontro” 

no dia 4, 9 horas, na estrada que liga Loures a Sobral de Monte Agraço, entre dois 

elementos do Comité Central do PCP, «João» e «Alex»342. Campino estava registado nos 

serviços secretos da PIDE em Março de 1945, e a delegação da PIDE do Porto pede a sua 

captura por actividades subversivas. Campino ausentara-se da sua residência dos Olivais 

onde tinha a alfaiataria343. Não puderam capturá-los porque «João» não apareceu ao 

encontro na estrada que liga Loures, a Sobral de Monte Agraço, e «Alex» é surpreendido 

por uma brigada. Segundo a versão da PIDE «Alex» faz-lhes frente com um revólver e é 

abatido a tiro pela polícia.  

Alfredo Assunção Diniz/«Alex», desenhador dos Estaleiros Navais, vivia na 

ilegalidade, é abatido pela polícia, que não descobre a casa ilegal do partido, onde vivia. 

Era membro do CC do PCP, do Bureau Político e responsável pelas organizações 

clandestinas do partido nas áreas dos comités regionais do Ribatejo, Sul do Tejo e Alentejo 

Litoral e Local de Lisboa344. Decifrando os documentos de «Alex», a polícia conclui que 

«João» residia na casa ilegal, situada em A-das-Lebres, Bucelas, concelho de Loures. No 

Auto de Busca e apreensão à casa em que Campino vivia, em Vila Nova de Caparica, a 

polícia encontra duas pastas com documentos referentes à organização clandestina do 

PCP, dos comités regionais do Sul do Tejo e Alentejo Litoral (várias colecções de jornais e 
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manifestos publicados). A 5 de Julho de 45, na casa de «João», membro do CC do PCP, em 

A-das-Lebres, onde vivera, a polícia não o encontra. Pela decifração dos documentos de 

«Alex», a polícia conclui que havia uma outra casa ilegal do partido, na Portela, onde vivia 

um outro funcionário, «Álvaro»345. Nesta casa da Portela, vivia Gui ou Rui Lourenço e 

Fernando Piteira Santos, na altura, 1945, membro do CC do PCP. Aqui são apreendidas 

várias pastas contendo documentos referentes à organização clandestina militar e civil do 

PCP e do Comité de Unidade Anti-Fascista, 16 plantas de quartéis, 1489 jornais Avante, 

4000 panfletos, documentação variada e muito importante346.  

Em Portugal, milhares de trabalhadores participam em lutas de massas, em 

pequenas lutas e movimentos reivindicando melhores condições de vida e de trabalho. 

Sem essas pequenas lutas, não seria possível organizar as «grandes lutas de massas», nem 

a «unidade no combate». Esta era a linha traçada pelo partido para a realização da frente 

única. Contra as vozes críticas que se levantavam, contra esta interpretação da frente 

única e as dúvidas surgidas sobre a vantagem dos pequenos movimentos reivindicativos, 

«Duarte» responde em primeiro lugar que: «A experiência mostrou que as reclamações 

operárias, quando os operários se encontram unidos e com uma firme vontade de lutar, 

são muitas vezes satisfeitas pelos patrões e pelo fascismo, que temem que as massas 

recorram a métodos de luta (suspensão do trabalho, trabalho au ralenti, greve), que lhes 

causem prejuízos graves.»347 Em segundo lugar, a obtenção das reivindicações dos 

trabalhadores não prestigia o patronato e o fascismo porque foram ganhas através da luta 

e não da generosidade do patronato e do fascismo. O «embrião das grandes lutas de 

massas» residia essencialmente nesses pequenos movimentos e lutas, e a força desses 

combates está na unidade combativa de cada trabalhador porque estes pequenos 

movimentos juntos, podem transformar-se em «amplas lutas de massas»348. Embora 

esses pequenos movimentos sejam basicamente enquadrados nas lutas económicas, eles 
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podiam transformar-se em lutas políticas, porque não são só contra este ou aquele 

patrão, mas contra o «único inimigo»: o Estado Novo, o Estado salazarista». Às objecções 

levantadas por alguns camaradas, «Duarte» responde num parágrafo em que sintetiza a 

nova linha de orientação: «Mas a protecção descarada do Estado fascista ao patronato; 

com a política fascista em relação aos Sindicatos Nacionais, procurando, sem atender a 

meios, que estes sejam entregues a rafeiros do patronato; com a interferência do Instituto 

Nacional do Trabalho sempre contra os operários e em defesa dos interesses dos patrões; 

em resumo: com a identificação das «leis sociais» do “Estado Novo” e actividade do 

“Estado Novo” com a sórdida ganância do patronato – as massas trabalhadoras 

compreendem cada vez melhor que as suas pequenas lutas reivindicativas não são só 

dirigidas contra este ou aquele patrão, mas também contra o Estado fascista»349. 

Álvaro Cunhal considera que a «insurreição não é um acontecimento que se 

produza por mera vontade de uma organização ou de um Partido», numa atitude de clara 

demarcação relativamente aos princípios definidos por alguns camaradas marcados ainda 

pela velha geração anarquista, só considerando a greve válida quando insurreccional. 

Álvaro Cunhal prefere lutar contra «a política de exploração e de terror do fascismo 

salazarista», usando a máxima marxista da «luta de classes», o somatório das pequenas e 

das grandes lutas, as lutas parciais, lutas, no seu conjunto, entendidas como actos de 

massas e não actos isolados de terrorismo ou sabotagem.  

Lutas que pequenas ou grandes são decididas como actos colectivos e subdivididas 

em lutas económicas e lutas políticas. Lutas para enfraquecer o inimigo, Salazar e o seu 

governo e lutas como acto pedagógico de educação das massas. As lutas parciais ganham 

uma clara evidência nos anos quarenta, porque reforçariam o espírito combativo «das 

classes trabalhadoras» contra «a exploração e a opressão fascista». Cunhal insere as lutas 

pelo Pão e pela Liberdade nessas pequenas lutas parciais, tão importantes para testar a 

organização e o grau de implantação do partido no seio da população portuguesa. Para 

Cunhal, as pequenas lutas que se empreendem nos primeiros anos da década de quarenta 
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foram «a raiz» da actividade do partido, das organizações comunistas e fruto do progresso 

político do partido, e serviam como medidores da implantação do partido na sociedade350. 

Álvaro Cunhal enumera as lutas dirigidas pelo partido: a luta vitoriosa dos 

camponeses do Ribatejo em Fevereiro de 1944 e em Novembro; as greves de 8 e de 9 de 

Maio de 1944; a luta dos corticeiros no distrito de Setúbal; as lutas dos operários da 

construção civil do distrito de Évora, dos operários têxteis do Porto, Fafe, Guimarães, Vila 

do Conde e Famalicão e dos operários conserveiros do Algarve em fins de 1944; os 

movimentos de trabalhadores na região de Lisboa e outras regiões do país em Dezembro 

de 1944; as grandes vitórias nas eleições sindicais de 1945 apesar dos «truques», 

«falsificações, ameaças e violência fascista os trabalhadores portugueses escorraçaram 

dos sindicatos dezenas de direcções fascistas e elegeram dezenas de direcções da 

confiança dos trabalhadores»351; greves e manifestações dos camponeses e do povo de 

Ermidas, em Março de 1945; lutas dos pescadores em Sines, em Abril de 1945; jornadas 

do dia da Vitória (Maio de 1945), onde se reclamaram «Eleições Livres», «Liberdade» e 

«Democracia»352; greve dos camponeses de Montemor-o-Novo, Lavre e Portel em Maio 

de 1945, onde foi assassinado Germano Vidigal; lutas pelas liberdades democráticas em 

Outubro-Novembro de 1945; greve dos operários têxteis da Covilhã e Tortosendo em 

Janeiro de 1946 e a greve de Março, dos operários de Gouveia e Carvalhos; lutas contra os 

novos cortes no racionamento do pão. «Em todas estas grandes lutas, o nosso Partido, os 

nossos camaradas, souberam merecer a confiança das massas. No espaço de dois anos e 

meio, que vão do I Congresso Ilegal até hoje, o nosso Partido viveu intensas lutas de 

massas e essas lutas absorveram o principal da nossa actividade. Foi na defesa dos 

interesses das classes trabalhadoras, na defesa dos interesses do povo em geral, foi 

através da sua actuação junto das massas, animando e orientando as massas, foi pela 

conduta acertada que indicou às massas para resistirem à ofensiva de fome e opressão do 

fascismo, que o nosso Partido cresceu, alargou a sua organização e influência. As massas 
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sentiram de perto a ajuda do Partido e viram que os comunistas são mais abnegados 

defensores dos seus interesses. As grandes lutas do povo português neste espaço de 

tempo, as suas vitórias e os seus sacrifícios, são ao mesmo tempo as lutas, as vitórias e os 

sacrifícios do nosso Partido. O Partido ligou a sua actividade à vida, às aspirações, às lutas, 

das classes trabalhadoras e da nação portuguesa.» (itálico no original)353 

Para Álvaro Cunhal, o conjunto de todas as lutas de operários, camponeses, 

pequenos agricultores, mulheres, jovens, estudantes, intelectuais, «É o leão que 

desperta». Cunhal fala e escreve para todos, não nos esqueçamos que estamos em pleno 

na época em que se propaga a ideia da necessidade da Unidade Nacional ligada aos 

movimentos legais: o MUNAF, o MUD e o MUDJ.  

A abrangência das suas palavras ia no sentido da inclusão de todos os que 

trabalham na clandestinidade e os que militam em organizações legais ou semi-legais. É 

essa unidade democrática que se observa a 8 e 9 de Maio de 1944. Cunhal enumera as 

lutas que se travam em pontos diferentes do país, envolvendo operários, camponeses, 

corticeiros, professores, pescadores, mineiros, têxteis, estudantes, num mesclado de 

movimento convergente de luta contra a opressão salazarista. Lutas nos Sindicatos e nas 

Casas do Povo, lutas no continente e nas colónias (padeiros de Luanda), unindo a partir 

daqui as reivindicações no continente com a luta nas colónias, que é simultaneamente 

reivindicativa, mas com orientações para a autodeterminação.  

 As expressões usadas por Cunhal são «lutas de massas», «lutas económicas» e por 

fim «lutas políticas». As «lutas de massas» são para ele a Escola do partido que se 

pretende de massas e se fortalece com a «Unidade Nacional», no sentido real de um 

possível «levantamento da nação» contra Salazar. Cunhal aponta o dedo àqueles que 

criticam as lutas parciais, porque prejudicam o movimento antifascista, por serem os 

defensores de golpes militares e esperam que a acção venha do estrangeiro, os 

putschistas. A população portuguesa não podia esperar pelo que havia de vir, pois tinha 
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reivindicações imediatas a fazer e, portanto, a luta ia no sentido de satisfazer os seus 

interesses imediatos, pelos interesses económicos, políticos e de natureza cultural. Quais 

eram as formas de luta dominantes? Para Cunhal eram, em primeiro lugar, as lutas 

económicas, e em segundo lugar, as lutas políticas354.  

 Eleito o inimigo político, o Estado Novo e a sua política, as pequenas lutas ganham 

uma dimensão que, não só é económica, de realização imediata, como também política. 

As grandes lutas de massas revestem-se assim de um cunho marcadamente político.  

As greves do ano de 1942 simbolizam já para Cunhal essas lutas de massas de cariz 

político contra o Estado fascista. Esta intervenção de «Duarte», dirigida aos seus 

camaradas, tem como objectivo a clarificação interna, ou seja, destina-se a responder às 

vozes críticas que do interior do partido não entendem a luta sindical, da forma como 

vinha sendo conduzida. As pequenas lutas reivindicativas, realizadas nas fábricas e nas 

empresas, abrangiam já milhares de trabalhadores e respondiam às suas reivindicações. 

As palavras de ordem do partido, a manifestação, a paralisação e a greve eram audíveis e 

atendíveis por milhares de trabalhadores, o que vinha demonstrar que eles seguiam as 

orientações e as palavras de ordem do partido. No entanto, para que a frente única se 

consolidasse, era necessária a condução do movimento e esse trabalho é desempenhado 

pela organização. A frente única apoia-se, do ponto de vista da organização, nas 

comissões e nos comités de unidade. Estes comités de unidade eram constituídos por 

trabalhadores, sem atender às suas convicções políticas e religiosas e apenas têm por 

objectivo a reivindicação e a direcção das lutas.  

 É dentro deste espírito de Frente Única com base em comités de unidade que se 

realizam as greves de Outubro-Novembro de 1942 e as grandes lutas de massas de 8 e 9 

de Maio de 1944. 
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Deste leque variado de greves que marcam os anos quarenta vamos apenas 

desenvolver a luta dos sapateiros em S. João da Madeira e as greves de 8 e 9 de Maio de 

1944. 

7.1. A LUTA DOS SAPATEIROS EM S. JOÃO DA MADEIRA   

Em S. João da Madeira, cerca de 2000 operários estão em greve, acompanhados 

de outros operários da Arrifana, Couto e Nogueira do Cravo. Os objectivos desta luta dos 

sapateiros eram lutar contra os salários de fome, a Pecuária e pelo fornecimento de peles 

e couros, a burla do abono de família, pelos géneros e solidariedade com os seus 

camaradas grevistas da região de Lisboa355. Em Lisboa, Almada, Barreiro, Seixal, Amora, 

Alhos Vedros e outras localidades, os trabalhadores travavam uma das maiores lutas 

contra o fascismo, organizando greves, manifestações e marchas da fome, entre Julho e 

Agosto de 1943. Estas lutas constituíam uma grande vitória política do PCP e da classe 

operária portuguesa. A vaga de repressão que vai atingir estes trabalhadores constituirá 

um dos momentos mais negros da história do movimento operário português. 

No dia 3 de Agosto de 1943, os operários de S. João da Madeira, Couto, Arrifana e 

Nogueira do Cravo elegeram três comissões que, no dia 4, apresentaram ao patronato a 

necessidade imediata de aumento dos salários. O Sindicato mostra-se incapaz de resolver 

os problemas da classe, que exigia 20$00 de salário para os operários das fábricas e 20$00 

livres de despesas para os artesãos que trabalhavam no seu domicílio. Uma das comissões 

recolhe 13 assinaturas de patrões dispostos a satisfazer estas reivindicações. Estavam 

portanto esgotados todos os meios legais de luta e os trabalhadores partem para a greve.  

A luta dos sapateiros em S. João da Madeira inicia-se a 5 de Agosto de 1943 sob a 

palavra de ordem do PCP, greve, e enquadra-se num conjunto de lutas, As grandes greves 

de Julho-Agosto de 1943, em que a novidade reside no facto do movimento ter sido 
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preparado, organizado, desencadeado e dirigido pela reorganizada direcção do PCP, 

liderada por Álvaro Cunhal.  

Vamos então acompanhar os acontecimentos em São João da Madeira com base 

nas respostas dadas pelos grevistas durante os interrogatórios da PVDE, para concluirmos 

se a organização e a preparação do movimento, segundo o depoimento dos presos 

sujeitos a interrogatório, seguiu ou não as orientações do partido comunista, tal como nos 

dizem «Alberto» no seu informe em nome do Secretariado e «Duarte» no informe ao III 

Congresso (1º ilegal) em Vila Arriaga, Monte Estoril em Novembro de 1943, que compara 

estas greves com outras anteriormente ocorridas. 

A prisão dos grevistas de São João da Madeira está inserida num processo PVDE da 

Delegação do Porto. A acusação que pesa sobre eles é a participação em acontecimentos 

grevistas em S. João da Madeira e a militância em “Escalões” da organização comunista do 

Norte do país. Os arguidos iniciais neste processo são: António da Costa Santos/ «António 

Carreirinho», António Gomes da Silva/ «Russo», Augusto da Costa Santos, Cândido dos 

Reis Nogueira e Manuel da Costa Rebelo. No local, são presos de imediato cerca de 50 

grevistas. No mesmo dia, a PVDE informa que, em S. João da Madeira, os operários 

sapateiros puseram-se em greve, receando-se consequências graves356.  

Um grupo de sapateiros residentes em S. João da Madeira dá entrada nas prisões 

da Delegação do Porto, acusados de quererem «obrigar pela violência o operariado aquela 
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vila a declarar-se em Greve»357. Às 23:30 dá entrada na mesma delegação, vindo de S. 

João da Madeira, outro grupo por «tentativa de greve» e ligações ao PCP358.  

A PVDE escreve um «relatório – sumário» sobre as prisões em S. João da Madeira e 

os acontecimentos grevistas ocorridos naquela vila, no dia 5 de Agosto de 1943. O 

«motim» teve origem nas fábricas de calçado, Nicolaus e Companhia Costa Bastos, tendo 

os trabalhadores à hora previamente combinada, 11:30 horas, abandonado o local e 

procurado (até pela violência e ameaças), levar à paralisação do trabalho, os 

trabalhadores das restantes oficinas, o que não foi totalmente conseguido devido à 

intervenção da GNR local. Este acontecimento passava-se precisamente no momento em 

que a direcção do Sindicato dos Sapateiros procurava em Aveiro o Delegado do INTP, com 

o pedido de aumento dos salários, com o qual haviam concordado, por escrito, com os 

principais industriais de sapataria. A PVDE averiguou a interferência directa no caso da 

«organização subversiva» do P.C. Na noite que precedeu o movimento, distribuíram no 
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local um elevado número de panfletos comunistas, incitando à greve e ao pedido de 

aumento dos salários. Com as primeiras averiguações, a PVDE concluiu que entre os 

presos havia elementos organizados dentro da estrutura comunista e outros 

completamente alheios a ela, apesar de terem tomado parte nos acontecimentos. Assim, 

dos 50 presos, uns eram enviados à directoria para incorporação no Batalhão Disciplinar, 

36 presos na Delegação do Porto, 8 soltos por estarem inocentes e mais 6, num total de 

50359.  

Nos primeiros interrogatórios, uns diziam ter ouvido falar às mulheres que havia 

greve, outros diziam que estavam a trabalhar e apareceram grevistas que os convidaram a 

parar e a acompanhar os seus camaradas, para tomarem de assalto outras oficinas.  

O jornal Avante! noticia estas prisões e refere que está instalado o Terror em S. 

João da Madeira360. 

O Manuel José da Silva/ «Sardinha», Henrique Pereira Caetano/ «Frito», Alfredo 

Dias de Azevedo/«Gato», Urgentino Moreira da Costa/«Bigodes», eram sapateiros que 

trabalhavam na firma Nicolaus e Luis Soares de Pinho Valente/«Tomé», Vitorino Ferreira 

da Costa/«Vitorino sapateiro», Joaquim de Oliveira Pinho/«Capucho», Horácio 

Pinho/«Tirone» trabalhavam na firma M. Silva. Todos eles confessam ter assistido às 

reuniões do sindicato preparatórias da greve e terem tomado parte nos assaltos a outras 

oficinas. Augusto Neto/«Cavaquinho», sapateiro e engraxador da via pública, também 

assistiu às reuniões do sindicato e participou da greve. Tieres Soares Nunes/«O madruga», 

sapateiro, trabalhava na oficina do Zarco e, segundo ele, os grevistas convidaram-no a 

parar e a acompanhá-los, tomando parte no assalto a outras oficinas. João Batista dos 

Santos/«O sem camisa», sapateiro, tomou parte activa na greve. 
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Augusto Mota, sapateiro, foi nomeado para fazer parte duma das comissões que 

foram pedir aumento de salário aos patrões. Joaquim da Silva Lestre/«Joaquim da 

Amélia», sapateiro, trabalhava na sua residência para a firma Santos, Leite e Irmão, foi 

avisado logo de manhã por Alberto Lopes da Silva/«Torresmo» que, às 11 horas, haveria 

greve e foi convidado a assistir às reuniões do Sindicato e também a fazer parte de uma 

comissão que foi pedir aumento de salário aos patrões. O mesmo sucedeu a José Soares 

de Brito/ «Zé da Gabriela» e a Delfim da Silva Relva, que foi um dos primeiros elementos a 

abandonar o trabalho e um dos «cabecilhas da greve», que fez parte da comissão e 

assistiu às reuniões do Sindicato.  

No dia 11 de Setembro de 1943, no lugar de Espinheiro, freguesia e concelho de 

Oliveira de Azeméis, na residência de José Lopes de Oliveira, a PVDE apreende 30 

panfletos Avante, datados da sexta série nº 39, primeira quinzena de Setembro de 43, O 

Militante, boletim da organização do PCP, terceira série, nº 22, Lisboa, Agosto de 1943, e 

três O Jovem Militante, boletim da organização da FJCP, segunda série, nº 3, de Agosto de 

43361.  

António da Costa Santos/«António Carreirinho»362 confessa ser comunista. Nos 

interrogatórios, disse que até 1938 as suas ideias eram um pouco confusas, mas depois 

conheceu o «Pinto» de pseudónimo «Coelho», em Oliveira do Douro, e ficou esclarecido. 

Nesse encontro, conversaram sobre os problemas espanhóis e constataram que 

pensavam da mesma maneira porque eram ambos a favor da facção vermelha comunista. 

Ele abandonara há pouco tempo a presidência do Sindicato dos Sapateiros do distrito de 

Aveiro, onde esteve cerca de 4 anos, embora fosse contra o corporativismo porque era 

contrário às ideias que defendia. Em Maio de 38, «Pinto», ou «Sousa», foi à sua oficina e 

convenceu-o a aderir ao partido e a organizar uma célula, onde seria o secretário. 

Inicialmente, esta célula era formada por ele, António da Costa Santos, Alberto Lopes da 

Silva/ «Torresmo» e Danilo da Conceição Correia, que distribuía a propaganda que «Pinto» 
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lhe dava, altas horas da noite, por baixo das portas e pelos caminhos de S. João da 

Madeira. Alberto e Danilo foram expulsos por não seguirem as instruções do partido e 

então ele «catequizou» outros, como Adelino da Silva/«Carvalha», que distribuía os 

panfletos e os jornais clandestinos. A célula de empresa que eles formaram era 

constituída pelo Adelino e pelo seu irmão Augusto da Costa Santos. A algumas reuniões 

desta célula costumavam assistir os secretários das outras células, Cândido dos Reis 

Nogueira e Manuel da Costa Rebelo, presidente do Sindicato Nacional dos Sapateiros, de 

cuja direcção, António da Costa Santos também fazia parte e era secretário. A organização 

começou a crescer e entraram para o partido, como simpatizantes, António Pereira, 

Domingos Dias e Ernesto Teixeira Marinho, serralheiro na fábrica Bostelo. O médico 

Amorim, com consultório em S. João da Madeira, e igualmente o médico Lopes, de 

Oliveira de Azeméis, eram comunistas. Por indicação de António Pereira, falou com 

Alcides da Arrifana que organizou uma célula em Vila da Feira, composta por Júlio Peralta 

e Gabriel da Encarnação, tendo mais tarde saído desta célula e organizada outra na 

Arrifana. Lima dirigia a célula de Vila da Feira por indicação do Dr. Amorim. Ele procurou 

organizar em Oliveira de Azeméis, um comité local e teve o pleno acordo dos médicos 

Amorim e Lopes, mas nunca conseguiu, por desinteligências entre os dois. Em 30 de Julho, 

encontrou-se num local chamado «17» com a «Rosa», que lhe tinha sido apresentada pelo 

Rodrigo da Silva Pinto, que na organização era «Pinto» ou «Coelho», que servia de agente 

de ligação e que lhe entregou literatura comunista e uma carta dirigida a ele, na qualidade 

de responsável por São João da Madeira, onde lhe explicava detalhadamente como devia 

organizar a greve naquela localidade, marcada para dia 5 de Agosto, às 11:30, explicando-

lhe a «Rosa» que a greve começaria àquela hora, em todo o Norte do país e nos grandes 

centros fabris do norte. Este «Pinto» é na realidade Rodrigo da Silva Pinto, fugido e 

condenado em TME, e constava que tinha falecido num Hospital de Lisboa. A PVDE 

considera que «Pinto» “catequizara” dezenas de indivíduos nos concelhos de São João da 

Madeira, Oliveira Azeméis e Vila da Feira363. António da Costa Santos, seguindo as ordens 

do partido, convocou as reuniões do Sindicato e as comissões que iam reclamar aumento 
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de salários aos proprietários das oficinas, «unicamente para criar ambiente», porque 

todos os elementos do partido sabiam que a palavra de ordem do partido era a greve. No 

entanto, na véspera do dia marcado para a greve, ele mandou o António Esperto, também 

secretário de célula, distribuir propaganda de incitamento ao abandono do trabalho, que 

lhe havia sido entregue pela «Rosa». A greve fez-se e ele fugiu, passou alguns dias no 

mato, outros no Porto e foi detido em Oliveira de Azeméis, na casa do Dr. Lopes, com 

vários jornais Avante, Militante e Jovem Militante, que lhe tinham sido dados pela 

«Rosa»364. Concluindo, António limitava a sua acção aos concelhos de São João da 

Madeira, Oliveira de Azeméis e Feira. A sua célula tinha cinco elementos: ele, Rebelo, 

Cândido, Adelino e o seu irmão Augusto e, como constituíam um comité, cada um deles 

tinha uma célula própria onde eram secretários. Cada grupo tinha cerca de 3 elementos e 

um deles era o secretário. Na organização, existiam simpatizantes que poderiam vir a ser 

militantes. O médico Amorim era o responsável pela célula de Oliveira de Azeméis. A 

«Rosa» encontrava-se com ele na Estrada Nacional, que liga Lisboa ao Porto, próximo de 

São João da Madeira, sítio da Mala Posta, ao quilómetro 17; outras vezes no sítio da 

Lourosa, próximo de Grijó, concelho de Vila Nova de Gaia e ainda próximo do sítio do 

Arreinho, junto ao rio Douro, Vila Nova de Gaia. Nesse sítio existia um buraco onde 

escondiam a propaganda destinada à distribuição.  

Os militantes do partido organizavam sorteios pelos últimos números da lotaria e o 

produto destinava-se ao SVI. A organização para angariar fundos realizava sorteios, vendia 

rifas, cujos lucros revertiam para o SVI, vendia o jornal Avante, quinzenal e pagavam e 

recebiam quotas do partido, faziam recolha de fundos para o SVI e para o partido. O 

dinheiro obtido na venda das rifas era para o partido e entregue à «Rosa». Eles assumiam 

um comportamento semelhante a todos os militantes comunistas, distribuíam o jornal 

Avante e o Militante assim como outra imprensa clandestina, panfletos, manifestos, 

organizavam sorteios, vendiam rifas e recebiam importâncias diferenciadas pela venda 

dos jornais, das quotas, de donativos e ainda verbas para o SVI. 
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O médico António Oliveira Amorim entrou para o partido em 1939 porque Ernesto 

Teixeira Marinho lhe apresentou António Costa Santos, organizou células comunistas, 

ajudou muita gente pobre e entregou a direcção da célula de Vila da Feira ao dentista 

Henrique Soares de Lima.  

Na segunda vez que é interrogado, António Costa Santos/ «Carreirinha», por ter 

deturpado alguns factos corrigiu as suas respostas. Ele encontrara há cinco anos em 

Oliveira do Douro, «Coelho» que depois soube ser o «Pinto da Carris», que é na realidade, 

como já vimos, Rodrigo da Silva Pinto, que o convidou a aderir ao partido. Esteve ligado 

cerca de 4 anos, “catequizou” e organizou células, até que há cerca de oito meses, 

«Coelho» lhe apresentou «Jaime», porque ia para outra região. Durante os interrogatórios 

a PVDE mostra-lhe fotografias de vários suspeitos e ele reconhece «Jaime» que é de facto, 

José Gregório. O «Jaime» tinha na época 35 anos, estatura média e António reconhece-o 

pela fotografia que a polícia lhe mostra, como sendo José Gregório. «Jaime» apresenta-lhe 

Américo, moreno, 35 anos, estatura regular, cara rapada, culto e de chapéu. Américo 

apresenta-lhe a «Rosa», mulher culta e Aurélio, de óculos de aros de ouro, alto, 32 anos, 

loiro. Tempos antes da sua prisão tinha-se constituído o comité regional do Douro, 

composto por ele, pelo Américo, pelo Aurélio e por um alfaiate, de Espinho, António 

Gomes da Silva/ «Russo», responsável pela organização daquela área. Neste segundo 

interrogatório, respondeu que ainda se encontravam em liberdade, os componentes de 

uma outra célula comunista que se encontrava sob a sua direcção, composta por Cândido 

da Costa Lima e Albino Pais Vieira/ «Prior», o primeiro empregado na fábrica de guarda-

sóis, “A Mensageira” e o segundo, na fábrica de chapéus, da firma Nunes da Cunha e 

companhia. Cândido era controleiro de Herculano de Sá Reis, barbeiro, que por sua vez 

tinha sob a sua direcção quatro GNR do posto de São João da Madeira, a quem entregava 

literatura comunista. Os GNR eram: Bento, Coelho, Manuel Guarda e Porfírio/ 

«cinquenta». O partido contava com o apoio, ou pelo menos, com a indiferença da GNR 

no decurso da greve, mas o facto do comandante do Posto da GNR ser um elemento novo 

no concelho, originou prisões em massa. António Costa Santos confessa que depois da 
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greve esteve escondido no mato, com o seu irmão Augusto, e ainda, Cândido dos Reis 

Nogueira e António Lima/ «Pedreirinha» e depois foram para o Porto, onde contactaram 

com o Américo, na Corujeira, que arranjou emprego ao Augusto, em Lamego e ao Cândido 

em Braga, ficando Lima no Porto, a aguardar colocação. António apresentou-lhe há cerca 

de três anos, «Coelho» ou «Pinto da Carris» e um sapateiro que o podia ajudar, Baptista 

que trabalhava na Sapataria Natércia365.  

O irmão do António, Augusto da Costa Santos/ «Augusto Carreirinha», era 

sapateiro, membro do comité comunista de S. João da Madeira366 e nos interrogatórios 

disse que há cerca de 3 anos, ele e o seu irmão tinham entrado para o partido com 

«satisfação, por simpatizar com as ideias comunistas, por serem estas as defensoras do 

operariado»367. Eles tinham conseguido «catequizar» para o partido: Alberto Lopes da 

Silva e o seu irmão Jorge, Adelino Martins, António Pereira, Domingos Dias, Danilo da 

Conceição Correia, Elpídio Gomes de Pinho, António Soares Pereira e o seu irmão 

Joaquim. O comité local reunia no mato, com a presença de: Augusto, António, Cândido, 

Adelino e o presidente do Sindicato dos Sapateiros, Manuel da Costa Rebelo. No dia 1 de 

Agosto, reuniram no mato com a presença de Américo, delegado do partido, que lhe deu 

instruções para a greve que se devia realizar no dia 5 do mesmo mês e, como sabia da 

greve, na véspera, distribuiu panfletos pelas ruas e, na manhã do dia da greve, leu os 

panfletos na sua oficina e às 11:30 abandonou o trabalho com os restantes trabalhadores 

e, juntamente com o Cândido, assumiu a direcção dos assaltos às outras oficinas. Eles 

«tomaram parte activa na greve» e quando apareceu a GNR fugiram para o mato. No 

mato, acompanhado do seu irmão António, do Cândido e do António Pedreirinha, 

conservaram-se aí durante dois dias e depois fugiram para o Porto, onde o Américo lhes ia 

arranjar emprego. A seguir foram para Lamego, onde o guarda-fio Anunciação garantiu 

que lhes arranjaria trabalho em casa de um Baptista ou de Ribeiro, tendo de facto 

arranjado trabalho em casa deste último, onde trabalhou até ter sido preso. O seu irmão 
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também estava ligado ao Américo e ao «Coelho», assim como à «Rosa», e também a um 

alfaiate de Espinho que conhece por «Russo». A reunião com o Américo teve lugar em 

Areinho, Vila Nova de Gaia. Anunciação disse-lhe em Lamego que, se não conseguisse 

trabalho nessa cidade, o enviaria a Chaves, onde seria apresentado a um seu colega de 

nome Rodrigues. Eles confiaram nas palavras do Américo que os informou na reunião que 

se realizou antes da greve que os GNR do Posto de São João não lhes fariam mal, porque 

eram simpatizantes comunistas: o Manuel Guarda, o João e o Porfírio368. Augusto tinha 

constituído uma célula de fábrica que era composta de 2 sapateiros: António Casal e 

Manuel Cláudio. Augusto, depois da greve, fugiu para o mato e só voltou à cidade para 

falar com o delegado do partido, que lhe deu uma carta de apresentação para João 

Manuel da Anunciação, guarda-fios dos CTT e responsável pelo «escalão comunista» de 

Lamego, onde se empregou em casa de Lourenço Pereira Baptista, com oficina de calçado, 

local onde foi preso.   

A PVDE concluía que António Costa Santos/«Carreirinha» simulara que este 

«motim» correspondia às reivindicações justas dos operários e preparou e realizou 

reuniões no Sindicato Nacional dos Sapateiros, a cuja direcção pertencia, incitando os 

operários à greve, acompanhou os grevistas pelas ruas de São João da Madeira e, como 

verificou que o movimento «malogrou» e apesar de contar com a «indiferença» de alguns 

praças do Posto da GNR que ele sabia serem simpatizantes comunistas, fugiu para o mato, 

acompanhado do seu irmão Augusto, Cândido dos Reis Nogueira, ambos do CL e de 

António Lima, membro de uma célula e «cabecilhas do motim», tendo sido preso 36 dias 

depois em casa com o médico José Lopes de Oliveira, onde foram apreendido numerosos 

jornais comunistas. Pelas suas declarações a PVDE chega à lata enterrada na mata 

próximo de São João da Madeira com imensa propaganda do partido369. Como alguns 

detidos confessavam que as reuniões eram no mato, a PVDE passa busca no mato da 

Viscondessa, em S. João da Madeira e encontra uma lata de folha-de-flandres, com a 
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marca da firma Bento Cunha e Companhia que contém propaganda pertencente ao CC do 

PCP e o esquema da organização clandestina comunistas370. 

No dia 11 de Setembro de 1943, são detidas várias pessoas por militância 

comunista e acusadas de «serem promotores e incitadores das greves de S. João da 

Madeira»371. 

Nos interrogatórios, Henrique Soares Lima confessa que dirigia a célula comunista 

de Vila da Feira, composta por Júlio Peralta e Gabriel da Encarnação e, embora fosse 

filiado no PCP, fizera-o a pedido do Dr. Amorim para poder exercer a profissão de 

dentista, sem ter formação para isso. Na qualidade de secretário de célula, distribuíra a 

imprensa do partido pelos elementos da sua célula, mas ultimamente estava afastado do 

partido e não sabia que a greve se ia dar, nem foi avisado antecipadamente, nem sabia 

que tinha sido o partido a organizá-la372.  

Gabriel Maria Guedes da Encarnação, sapateiro, era militante comunista, já tinha 

sido condenado anteriormente a sete meses de prisão por desordem e constitui mais uma 

célula com: Júlio Peralta e Alcides da Arrifana. O seu comportamento era em tudo 

semelhante aos restantes militantes, vendia imprensa do partido, cobrava quotas e reunia 
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no mato, com o delegado do partido, «Coelho». Segundo o seu depoimento, nesta 

reunião com «Coelho», Alcides zangou-se e abandonou o partido. Então passou a fazer 

parte de uma nova célula secretariada pelo Lima, que era dentista e que lhes entregava, a 

ele e ao Peralta, os jornais. Esteve a convite do Peralta na reunião sobre salários, que se 

realizou no dia 3 de Agosto, mas não sabia da greve.  

Alfredo Ventura de Oliveira/«Poço» encontrou-se no mato com o Adelino da Silva 

Martins/«Carvalho». A sua célula era composta por ele, pelo Adelino e pelo Abel José 

Freitas e por outro que morrera há dois anos, que ele conhecia por Belmiro/«Salgado». 

Embora tenha reunido dias antes da greve com o Adelino para reivindicarem aumento de 

salário, ele não concordou com a greve. Abel José Freitas, chapeleiro, era interrogado a 17 

Setembro de 43 e responde de forma semelhante a Alfredo, que não percebiam nada de 

política e, embora soubessem antecipadamente da greve, não concordavam com ela.  

Manuel da Costa Rebelo373, sapateiro, era o Presidente da Direcção do Sindicato 

Nacional dos Operários Sapateiros do Distrito de Aveiro, com sede em S. João da Madeira 

e ex-Presidente deste sindicato, membro do comité comunista de São João da Madeira, 

donde fazia parte o seu colega e amigo, António da Costa Santos/«Carreirinho» que já 

tinha sido presidente do Sindicato e agora era secretário da direcção. Santos procurou-o 

há um ano atrás e conversaram sobre insuficiência de salários, falta de géneros e pouca 

protecção que o Estado dá aos operários (sublinhado no original). O Santos entregou-lhe o 

jornal Avante e convidou-o a aderir ao PCP. Ele acedeu ser militante pois pensava que só o 

comunismo poderia resolver a questão operária e passou a controlar uma célula 

constituída por Rodrigo Correia/«Gago», que trabalhava na «Everest», António Marcelino, 

sapateiro, a quem entregava a imprensa do partido que o Santos lhe dava. Sob proposta 

do Santos, tinham formado recentemente o comité comunista de S. João da Madeira com 

o seu irmão, Augusto, e também com Cândido dos Reis Nogueira e Adelino Martins/ 

«Carvalha». Este comité reuniu muitas vezes no mato, para tratar de assuntos do partido 

e sempre contra as instituições do partido e do Sindicato. No dia 1 de Agosto, reuniu o 
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comité no mato, tendo combinado, segundo as ordens dadas, que no dia 5, às 11:30 havia 

greve em S. João da Madeira e em todo o norte do País. O comité organizou reuniões no 

sindicato com o pretexto de aumento dos salários, mas essas reuniões serviam apenas 

para preparar os sapateiros para a greve. Manuel da Costa Rebelo presidiu às mesmas 

reuniões e, na última, que se realizou na véspera da greve, ficou combinado que ele ia no 

dia seguinte para Aveiro falar com o delegado do Instituto Nacional de Trabalho e 

Previdência, mas isto não passava duma «artimanha» preparada por ele e pelo Santos, 

para não levantarem suspeitas374. 

No documento “Informação”, a PVDE conclui que o médico José Lopes de Oliveira 

passava atestados médicos de doença a vários indivíduos filiados no PCP, sem que 

estivessem doentes, unicamente para receberem dinheiro do Sindicato Nacional dos 

Sapateiros do distrito de Aveiro, na importância do subsídio que depois era destinado ao 

SVI e ao PCP. Para isso, tinham a colaboração dos membros do Sindicato, António da 

Costa Santos e Manuel Costa Rebelo. A PVDE pedia ao delegado da INTP que lhe enviasse 

cópia dos atestados para avaliar a fraude e descobrir quem eram os militantes do PCP 

referenciados neste processo.   

 Adelino Cardoso Cesário já fora preso a 5 de Junho de 27 por ser revolucionário do 

3 de Fevereiro e é de novo preso a 28 de Setembro de 1943, por ter tomado parte activa 

na greve revolucionária em S. João da Madeira.  

Ernesto Teixeira Marinho, serralheiro, nos interrogatórios respondeu que há seis 

anos conversou sobre política com um vidreiro da fábrica do Sustelo, chamado Isidro de 

Pinho, que lhe entregou um jornal Avante para ler, jornal que ele emprestou ao Dr. 

Amorim. Depois de aderir ao partido, entregava os jornais ao Isidro de Pinho, ao Duarte 

Alves da Costa, serralheiro, e ao João Bastos e recebia o dinheiro dos jornais e das quotas. 

O Dr. Lopes dava-lhe dinheiro com destino ao SV. Ernesto simpatizava com o comunismo 
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por ter ouvido que «na Rússia, existe maior equilíbrio entre as diferentes classes, do que 

no nosso País»375.  

António Gomes da Silva/«Russo»376era alfaiate e usava o nome de «Rocha» para as 

actividades partidárias. Quando questionado pela PVDE, respondeu que a 20 de Dezembro 

35 foi aliciado por Manuel Casal Ribeiro e Horácio Barbosa a fazer parte do comité local de 

Espinho. Ele tinha a seu cargo a secção de solidariedade aos presos por questões sociais, 

reunia periodicamente com os restantes elementos do comité, recebia de Horácio a 

propaganda e recolhia fundos utilizando um sistema de cobranças por meio de rifas. Já 

tinha cadastro e é de novo preso a 3 de Novembro de 1943 por «manejos comunistas e 

por ter tomado parte na greve de S. João da Madeira»377. Em 1936 conheceu Anastácio 

Ramos, que o convenceu a entrar para o partido e para o SVI, foi detido e condenado em 

TME. Em 1938, Dr. Ferreira Soares convida-o a entrar de novo no partido e, depois da 

morte dele, apareceram diversos delegados da organização comunista, com quem passou 

a manter contacto, entregando propaganda e desenvolveu assim a organização de Ovar, 

de Águeda e de Albergaria-a-Velha. Para o desenvolvimento da organização contactou 

com Augusto de Lemos Henriques Ribeiro Pinheiro/«Augusto da cadeia». António Gomes 

da Silva pertencia ao comité regional do Douro, era o responsável pela organização de 

Espinho e agente de ligação com «escalões» de Ovar e Águeda e participou nas reuniões 

preparatórias da greve.  

A PVDE pede o cadastro de Horácio Barbosa,378 por suspeita de participação na 

greve, assim como o de José Maria Rodrigues Barge, empregado comercial, que em 1937 
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fazia parte do SVI e tinha cadastro na Inspecção de Coimbra, onde fora detido para 

averiguações por diversas vezes. Posteriormente foi julgado em TME, a 19 de Maio de 

1937, e sai em liberdade no mesmo dia. A 19 de Novembro de 43, é de novo detido para 

averiguações por «manejos comunistas»379. 

No auto de perguntas de 2 de Outubro de 1943, a Teotónio Henriques Pereira 

Costa, empregado industrial, respondeu que há cerca de seis meses estava no café de 

Oliveira de Azeméis e, durante uma conversa com o Dr. Amorim, ele entregou-lhe um 

jornal Avante para ele o entregar a Amadeu Ferreira de Azevedo, seu companheiro de 

trabalho. Mais tarde, recebia 2 jornais que entregava ao Azevedo; pagava quotas mas não 

era comunista.  

António Soares Pereira/«Esperto», chapeleiro, chefe de célula, recebia os jornais 

pelo correio e assumia ter distribuído a altas horas da noite os panfletos comunistas que 

apareceram no dia da greve em São João, que lhe foram entregues por António Costa 

Santos, pessoa a quem estava ligado na organização comunista e que o tinha «induzido 

por palavras»380 a entrar para o partido. No mesmo dia, é interrogado João de Bastos, 

serralheiro, respondeu que, há cerca de um ano, o encarregado da sua oficina, Ernesto 

Teixeira Marinho, mostrou-lhe o Avante e a partir daí recebia-o, pagava quotas e comprou 

rifas de um relógio, cujo sorteio revertia a favor do partido. O Marinho também lhe 

entregou um embrulho destinado ao Dr. Lopes de Oliveira que ele pensa tratar-se de 

propaganda do partido381. A 7 de Outubro de 43 era interrogado, Isidro de Pinho, vidreiro, 

que respondeu ter conhecido por volta de 1936, um caixeiro chamado Vieira, que 

trabalhava na firma de vinhos José de Oliveira Tavares, Ovar-Espinho, lhe deu 2 ou 3 

jornais Avante. Ele pagava quotas ao Marinho, que lhe entregava o jornal que ele 
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queimava depois de ler. Durante cerca de 10 anos, pertenceu a diversas direcções do 

Sindicato Nacional dos Vidreiros do distrito de Aveiro e tinha saído há seis meses. Já 

recebia o Avante há bastante tempo, assim como o Marinho, que era o presidente do 

sindicato382.  

No mesmo dia, foi interrogado Duarte Alves da Costa, vidreiro que pertencia, 

desde 1942, à direcção do Sindicato Nacional dos Vidreiros do distrito de Aveiro, com sede 

em Bustelo, Oliveira de Azeméis. O presidente da direcção, Ernesto Marinho, entregava-

lhe a propaganda comunista, os jornais Avante e o Militante. Eles constituíam uma célula, 

com Marinho e o Isidro e assim pagavam cotas e compravam rifas de um relógio. O 

Marinho convidou-o diversas vezes a assistir a reuniões com um delegado do partido, que 

conhecia por «carreirinha», mas apenas falou com ele de comunismo uma única vez, em 

pleno campo. Ele queimara toda a propaganda comunista e respondeu ter sido induzido a 

entrar no partido pelo Marinho383. Ernesto Teixeira Marinho, de novo interrogado, 

assume ser verdade constituir com Isidro e Duarte um grupo comunista organizado, que já 

existia quando ele era presidente do Sindicato Nacional dos Vidreiros do distrito de 

Aveiro, «atraiçoando assim as ideias corporativas»384. Ele assumia que, como presidente 

do sindicato estava ligado a António Costa Santos e entregara jornais, recebera as 

cotizações e dinheiro para o entregar ao partido. A oito do mesmo mês ,era interrogado 

Adelino Cardoso Cesário, barbeiro. Ele respondeu que há cerca de um ano mandou 

chamar o médico António Amorim, a fim de este observar a esposa. Como este constatou 

a miséria em que viviam deu-lhes dinheiro para os ajudar e mais tarde chamou-o e falou-

lhe das teorias comunistas e da vantagem de aderir ao partido, mostrando-lhe o jornal. 

Daí em diante o Dr. Amorim entregava-lhe o jornal que ele lia e rasgava ou queimava. 

Nunca pagou nada ao partido por ser pobre. Entregou jornais Avante ao René e ao 

Agostinho385. 
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Outra célula comunista era constituída pelo Agostinho Filipe Marques Ferreira, 

tipógrafo, Adelino e René386. Agostinho conhecera há um ano e meio o Tomás Graxa 

entregara-lhe um Avante para ler. René era serralheiro e, interrogado, confirma que o Dr. 

Amorim convenceu-os a aderirem ao partido, ao comunismo e a constituírem esta célula.  

António José Caetano Júnior/«Casal», trabalhava na firma Nicolaus e Companhia e 

sabia da greve pois tinha responsabilidades nela por ser militante do PCP desde Março de 

1943387. Salvador Alves Vieira era empregado de praça e conheceu o Afonso que 

trabalhava na firma Duarte e Companhia de Espinho, há cinco anos, que lhe mostrou o 

Avante, que ele depois emprestou ao Isidro Pinho, de Bustelo, Oliveira de Azeméis. Não 

era político e tinha cinco filhos para criar388.  

Delfim da Costa Ribeiro/«Delfim da Boleira», ou «Delfim Nadais», lavrador, José 

Gonçalves/«Calçada», sapateiro, Manuel Rodrigues/«Cláudio», eram todos militantes do 

PCP e participaram na greve de São João da Madeira.    

Alberto Serrano de Sousa era comerciante e militante comunista. Joaquim José da 

Fonseca era chauffeur e, interrogado, disse que «por ter lido muitos livros sobre a Rússia», 

simpatizava já há muitos anos com as teorias comunistas por «estar convencido haver 

uma maior igualdade e liberdade de pensar dentro das organizações comunistas, do que 

nos regimes capitalistas, pelo muito que leu e viu»389. Ele escrevera alguns artigos sobre o 

trigo, no jornal O Correio da Feira e em Abril foi convidado por Alcides Moreira, da 

freguesia da Arrifana, a entrar para o partido comunista. Embora na época estivesse mais 

interessado no espiritismo que no comunismo, acedeu e recebeu de Alcides a literatura 

comunista. Ele tentou organizar uma célula em Romariz com o seu primo Delfim da Costa 

Ribeiro. Em relação aos jornais, respondeu que um leu e devolveu, outros queimou e tinha 

apenas um escondido no sótão, juntamente com folhetos e um discurso de Estaline. As 
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quotas dele eram pagas ao Alcides e confessa ter assistido a duas ou três reuniões 

preparatórias da greve.  

A PVDE prende Manuel Viana Ribeiro por suspeitar que ele conhecia o local de 

residência da «Rosa», que António da Costa Santos referencia como sendo o elemento de 

ligação entre os escalões superiores do PC e ainda, por ser amigo de José da Silva por este 

ser sócio da associação de Socorros Mútuos, onde ele era cobrador390.  

A PVDE pede cópia do cadastro de José da Silva por suspeita de envolvimento na 

greve de São João da Madeira. Em Outubro de 1930, José da Silva fizera parte do SV que a 

PVDE caracteriza como uma «espécie de serpente de várias cabeças que pretende 

introduzir-se no seio dos organismos sindicais para injectar de veneno comunista, 

conquistando-os na agitação, lançando greves e outros conflitos sociais»391. Pela leitura do 

seu cadastro, em nota de rodapé, podemos concluir da sua longa vida de revolucionário. 

Na época em que se dão estas greves, José Silva era empregado industrial e respondeu 

nos interrogatórios que não tinha qualquer actividade política, embora continuasse a ser 
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«um idealista» e não conhecia o Gregório, a quem a PVDE dizia estar ou ter estado 

ligado392. 

 Joaquim Martins era fogueiro e respondeu que não tinha qualquer actividade 

política desde que saíra do presídio de Peniche e fora para Gondomar onde, através de 

João Vieira Alves, que estivera preso com ele, arranjou trabalho na separadora de Vilar de 

Pinheiro, onde é gerente o engenheiro Vidal Pinheiro, sendo seu delegado José Silva, já 

velho conhecido da PVDE. Estava nas minas da Peneda quando foi detido. 

Manuel Rodrigues/«Cláudio» interrogado pela segunda vez, responde ter mentido 

no primeiro interrogatório, porque tinha cinco irmãos pequenos para sustentar. O 

Augusto Santos falara-lhe no partido e constituiu uma célula com António José Caetano 

Júnior/ «Casal» e Augusto. No dia 2 de Agosto de 1943, Augusto Carreirinho avisou-o que 

todos os operários sapateiros iriam para a greve, por aumento de salários, sob a ordem do 

partido. No dia 4 de Agosto, «Carreirinha» entregou-lhe um «panfleto subversivo» para 

ser distribuído em Escapães, a altas horas da noite. No dia seguinte, dia 5 de Agosto a 

greve iniciou-se às 11:30 e ele foi para São João da Madeira acompanhar os grevistas, nas 

diversas manifestações que fizeram, até que foi preso pela guarda393.  

 No mesmo dia, 4 de Novembro de 1943, foi também interrogado, Delfim da Costa 

Ribeiro/«Boleira ou Nadais», que era trabalhador rural e disse que o «Joaquim José da 

Fonseca era conhecido em Romariz pelas suas ideias comunistas, falando publicamente» e 

divulgando-as e, portanto, ele leu os jornais do partido por curiosidade, mas não percebe 

nada de política. Ele também foi convidado a assistir à reunião com o delegado do partido, 

mas não compareceu por medo de se meter em trabalhos394.  

No dia seguinte, era interrogado José Gonçalves Sapateiro. O jornal Avante era-lhe 

entregue por Manuel Godinho/«Manuel das Cavadas». Ele tinha constituído duas células: 

a primeira com Evaristo Ferreira Lopes e Danilo Soares Alves Martins, da Faculdade de 
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Direito de Coimbra. Evaristo foi para a Marinha e Danilo para Coimbra e ele constituiu 

uma nova célula, composta por Álvaro Correia Leite/«Barito» que trabalhava na Fundição 

de Albergaria-a-Velha e Germano Gomes Pinho/«Germano Serrano». Na véspera da greve 

de São João, Godinho informou-o do que se ia passar no dia seguinte, encarregando-o de 

distribuir nessa madrugada panfletos comunistas, o que fez para se livrar da greve porque 

tinha muito trabalho nessa ocasião395.  

A 6 de Novembro de 43, era interrogado Cândido da Costa Lima/«o dos Maltas», 

operário guardasoleiro, acusando António da Costa Santos de «meter-lhe no cérebro 

ideias comunistas», já há mais de dois anos. Ele entrou para o partido como militante, 

sendo componente duma célula que reunia no mato, dirigida pelo Santos e da qual fazia 

parte também um operário da fábrica de chapéus, Albino P. Vieira e António S. Pereira/ 

«Esperto». Mais tarde, Santos apresentou-lhe um barbeiro, Herculano de Sá Reis, que 

pertencia ao partido e que era o controleiro de um grupo de guardas-republicanos que 

também pertenciam ao partido. Dois dias antes da greve, Santos disse-lhe o que se ia 

passar, convidando-o a colaborar na mesma com os operários da fábrica onde trabalhava, 

mas ele não acedeu, porque sabia que os operários não estavam com tal disposição, por 

terem sido aumentados ultimamente e auferirem ordenados razoáveis. Logo durante as 

primeiras prisões queimou toda a propaganda que tinha escondido no mato. 

Albino/«Prior» era chapeleiro e o seu primo, Alberto Lopes da Silva/«Torresmo», falou-lhe 

do comunismo e das vantagens na adesão ao partido. As conspirações contra as ordens 

dos organismos oficiais, os aumentos de salário e as questões do partido eram tratadas 

nas reuniões que se realizavam no mato. No entanto, ele não concordou com esta greve e 

continuou a trabalhar, sem ligar importância às ordens do partido396. 

Herculano de Jesus tinha professado ideias nacionalistas e abandonara a GNR na 

sequência do movimento de 18 de Abril de 1925, porque se sentiu ludibriado, mudou e 
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tornou-se simpatizante comunista. Dos depoimentos de Joaquim da Rocha397, retirámos 

que Herculano de Jesus ou Herculano de Sá Reis era barbeiro de quase todos os membros 

da GNR do Posto de S. João da Madeira e mostrara-lhes a quase todos o jornal Avante. O 

António Costa Santos foi-lhe apresentado pelo Cândido, também comunista e encarregou-

o de ir a Vale de Cambra «catequizar» uns soldados a entrarem para o partido. Assim fez e 

constituiu uma célula com: Manuel Pinho/29, Bento/33 e Rocha/34. Oito dias antes da 

greve foi avisado pelo António que, no dia 5 de Agosto, os operários sapateiros fariam 

greve e que preparassem os guardas a seu cargo para tal acontecimento.  

Manuel Pinho, soldado da GNR, recebia igualmente os jornais Avante, por 

intermédio do mesmo barbeiro, Jesus, e negou sempre as acusações que lhe eram feitas, 

quer nos interrogatórios, quer na acareação e, apesar das provas contra ele, negou 

sempre.  

José da Costa Bento, soldado da GNR respondeu que recebia os jornais Avante, de 

Herculano de Sá Reis, garantindo o Herculano que ele contribuía com 1 escudo para o 

partido. Herculano colocou-o em contacto com António Costa Santos/ «Carreirinha», 

elemento comunista de responsabilidade, fomentador da greve de São João Madeira e 

igualmente preso. Este soldado confessou que, em determinado dia, Herculano o 

convidou a organizar uma célula comunista dentro do posto da GNR de São João da 

Madeira, convite que não aceitou, mas não comunicou quaisquer factos aos seus 

superiores, nem actuou contra o aliciamento, como lhe competia, continuando a conviver 

com o barbeiro, o qual continuou por sua vez a frequentar o Posto, fazendo supor aos 

grevistas que contavam, pelo menos com «a neutralidade dos soldados da GNR, voz que 

correu na ocasião do motim»398. É acusado ainda pelo Jesus de ter tido conhecimento dos 

acontecimentos grevistas com dois ou três dias de antecedência.  
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Joaquim Coelho da Rocha, soldado nº 84, depois de ter simulado nada saber, 

confessou, tal como o anterior, a sua convivência com o barbeiro Jesus e o seu 

depoimento confere com o anterior, razão pela qual é acusado de ter conhecimento dos 

acontecimentos grevistas.  

Adão Francisco soldado nº107, confessou ter recebido do mesmo barbeiro, Jesus, 

os jornais comunistas, sem indicar aos seus superiores o que se passava399. A PVDE acusa-

o de «silêncio cúmplice», «convivência com elementos subversivos» e de ter tido 

conhecimento antecipado da greve com 2 ou 3 dias de antecedência, sem avisar os seus 

superiores.  

Tieres Soares Nunes, soldado nº79/43 da 2ª companhia de Saúde é igualmente 

acusado de envolvimento nos acontecimentos400.    

No documento, a PVDE formula esclarecimentos complementares e considera que 

a recepção de propaganda comunista confirma a ligação destes GNR ao partido. Dentro da 

organização comunista existe a tarefa chamada «Trabalho Militar», que consiste na 

infiltração comunista nas fileiras do Exército, GNR, PSP e LP, «segundo instruções 

concretas que recebem dos seus dirigentes». A acção destes soldados da GNR enquadra-

se no «trabalho de neutralidade». A PVDE conclui que este é um caso isolado, mas 

informa os seus superiores que se devia estar mais vigilante em relação a situações 

semelhantes que ocorriam noutros locais.  

Em Dezembro de 1943, são presos membros do partido comunista nos concelhos 

de Ovar, Albergaria-a-Velha e Águeda. Naquela vila, apareceu um homem que dava pelo 

nome de «Mário», que começou a acompanhar com Moisés Ferreira Lamarão e alguém 

lhes disse que era comunista. Este Mário era um homem bastante culto e constava que 

tinha sido expulso de uma repartição ministerial por questões políticas. Do mesmo 

documento, consta que Henrique Marques Alexandre, médico veterinário, «era desafecto 
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da actual situação política do nosso país, sendo ainda elemento com pouca moral»401. Nos 

interrogatórios, Henrique Marques Alexandre, médico veterinário, nega qualquer ligação 

ao partido comunista e confirma que apenas recebe os jornais que Augusto da Cadeia lhe 

vende e dá dinheiro à organização comunista por caridade.  

António Bernardino Tavares/«Rodas», José Gomes Ferreira/«José Francês», Luís 

Silva e Costa, escriturário, Leandro Gomes Ferreira, ajudante de notário, Henrique 

Marques Alexandre, médico veterinário, Paulo Mendes da Paz, embalador metalúrgico, 

João Pires Caramonete, ajudante de farmácia, detidos para averiguações, em Dezembro 

de 1943. José António Lopez Novelle, comerciante, de Orense-Espanha, residente em 

Albergaria-a-Velha, detido para averiguação de «actividades subversivas», nos 

interrogatórios responde que vivia em Portugal há trinta anos e que há oito meses 

Augusto de Lemos Henrique Pinheiro/«Augusto da Cadeia» lhe entregou alguns jornais 

Avante e, embora tivesse contribuído com algum dinheiro, para auxílio das famílias dos 

presos políticos,402 não era comunista. 

José Gomes Ferreira/«José Francês»403 vivera em França cerca de 17 anos e 

regressou a Portugal em 1944, por causa da guerra. Em convalescença, fixou-se em 

Brunhido, a sua terra e era trabalhador rural. Encontrou António das Neves Martins de 

Barros, junto do Tribunal de Águeda que mais tarde lhe deu os jornais. O Barros 

incentivou-o a formar uma célula com Lotário Corga e Manuel da Hermosa, todos de 

Brunhido. Nunca foi comunista e considerava-se pouco culto mas, como o Barros era 

secretário da Junta de Freguesia e distribuía as senhas da farinha, concordou receber os 

jornais. Lotário Corga conhecia «José Francês», discutiam assuntos da guerra, sobre a 

Frente Popular e, embora lesse o jornal Avante, não percebia nada de comunismo404. O 
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Manuel Augusto Rodrigues/«Manuel da garganta ou Manuel da Hermosa» era operário e 

vivia no Brunhido, recebia de «José Francês» o jornal405. 

António Bernardino Tavares/«Rodas», também recebeu jornais por intermédio de 

«Augusto da Cadeia» e deu-lhe dinheiro mas «não tem ideal político», embora soubesse 

que ele pertencia à «organização subversiva»406. 

Leandro Gomes Ferreira, ajudante de notário, é democrático e considerava que no 

regime actual não existia liberdade de palavra ou religião, esteve filiado no tempo da 

democracia no Partido Republicano Português, e há cerca de 6 meses conheceu «Augusto 

da Cadeia» que lhe entregava os jornais que lia e rasgava, assim como lhe dava dinheiro, 

mas apenas o fez por caridade porque não era comunista407. Paulo Mendes da Paz, 

embalador metalúrgico, acedeu receber os jornais do Barros, que mais tarde o encarregou 

de entregar literatura comunista ao ajudante de Farmácia de Águeda, João Pires 

Caramonete. Não era comunista. João Pires Caramonete só leu a literatura comunista por 

curiosidade e até deu alguma dessa literatura a outros, porém mas não era comunista mas 

sim anti-fascista408.  

Acílio Alves da Costa era factor de segunda classe da Companhia dos Caminhos de 

Ferro e trabalhava na estação de Ovar. Recebia os jornais por intermédio de Moisés 

Lamarão que era empregado camarário e, mais tarde, através do Manuel Maria Jesus/ 

«Brandão», mas recebia-os por mera «simpatia com a causa aliada». Álvaro de Sousa, 

electricista, em Junho tinha sido castigado pelo director dos serviços municipalizados de 

Ovar e por isso falou com o Moisés que lhe deu os jornais. Mais tarde, outro operário da 

câmara, Francisco Gomes da Silva/«Chico Caniço», pretendeu saber e interessou-se pelo 

assunto porque queria entrar para o partido409 e também tentou «catequizar outros». 

Francisco Gomes da Silva/«Chico Caniço» era guarda-nocturno e electricista e confirma 
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que Álvaro de Sousa lhe entregava os jornais e, mais tarde, era o «Brandão» mas não 

percebe nada de comunismo e fê-lo apenas por curiosidade410. O mesmo respondeu 

Manuel Dias Nunes Branco no dia 15, Manuel de Oliveira Pinto/«Sanica», desempregado, 

que recebia jornais pelo Francisco de Oliveira Manarte/«Chico Lucas», no dia 16. José 

Teixeira Pinto/«Corta rabos», industrial, recebia os jornais pelo Lamarão, interrogado dia 

17. Todos eles de Ovar.  

Moisés Ferreira Lamarão era sinaleiro da Câmara Municipal de Ovar, responsável 

pelo «escalão» de Ovar e membro do CL do PCP. Entrou para o partido em 1936, foi preso 

e deportado para Angra, condenado em TME. Em 1941, encontrava-se em Ovar e 

reentrou para o partido. Ele organizou o comité local do qual Francisco de Oliveira 

Manarte/ «Chico Lucas» e Manuel Maria de Jesus faziam parte e tinha diversas reuniões 

clandestinas com os membros do partido que o visitavam em Ovar. Francisco de Oliveira 

Manarte/ «Chico Lucas» era marceneiro e do comité comunista de Ovar411. Catequizado 

por Lamarão entrou no partido em 1941 e, quando este adoeceu, tomou a direcção do 

escalão, tendo tido reuniões conspirativas com delegados do partido que lhe entregavam 

propaganda e levavam o dinheiro. Na sua casa, foi-lhe apreendido bastante material de 

propaganda, jornais, instruções, cadernos de estudo e livros editados pela III 

Internacional, que pertenciam ao CL. Foi detido a 13 de Novembro de 1943, no mesmo dia 

em que foi detido Manuel Maria de Jesus/«Brandão», motorista e membro do comité 

comunista de Ovar que entrou para o partido a convite de Lamarão.  

Prazeres Coelho Relvas e António Ferreira/«António Capataz», corticeiro e 

responsável pela organização em Oleiros, Lamas, concelho da Feira. Ele entrara para o 

partido a convite do falecido Ferreira Soares e reunia com o «Russo», preso a 19 de 

Novembro de 1943. António das Neves Martins de Barros, empregado de escritório, 

responsável pelo «escalão» de Águeda.  
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«Augusto Cadeia» era carcereiro da comarca de Albergaria-a-Velha e responsável 

por um «grupo» dessa localidade. Por intermédio de Luis da Silva e Costa, conheceu outro 

que lhe dava os jornais comunistas e depois este apresentou-lhe o António das Neves 

Martins de Barros, a quem passou a entregar o material de propaganda.  

João Maria de Oliveira Salvador, ferroviário, tinha cadastro por ter sido preso em 

1937, por possuir material de propaganda com críticas ao Estado Novo e foi de novo preso 

em 1945 para averiguações412. 

Grande parte dos grevistas de São João da Madeira saía em liberdade condicional a 

24 de Dezembro de 1943413.  

Maria Nazaré Monteiro Serrano, doméstica, residente em Oliveira de Azeméis, 

tinha uma leitaria e recebia jornais através de «Tomás Graxa»414.  

Militão foi preso a 22 de Novembro de 1942 e vai para o Tarrafal, depois de 

reorganizar a zona norte do país, mas durante estas greves ele está preso. 

Américo Novais Pinto Ferreira, tipógrafo, residente no Juncal, Francisco Marques 

da Silva, residente na Régua, funcionário da casa do Douro, são presos por suspeita de 

pertencerem ao PCP415. Aquando dos interrogatórios, assumem que liam o Avante que 

lhes era entregue por Alfredo David.  

Júlio Mesquita, relojoeiro, residente em Chaves, disse que há dois anos foi 

procurado na sua oficina por Carlos Alberto Vilela e outro, Militão, que o convidaram a 

entrar para o PCP e ele acedeu e começou a receber os jornais Avante! e Militante que lhe 

eram entregues ora pelo Militão, ora pelo Vilela. Ele assume a sua qualidade de militante, 

de organizar na sua casa reuniões onde os camaradas discutiam assuntos do partido e 

pernoitavam. Estava ligado a Militão e a outros camaradas da organização e distribuía 
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vários jornais comunistas pelos outros camaradas que conseguira catequizar: António 

Pavão, Mário Serra, Armir Alves, Augusto Vaz, todos residentes em Chaves416.  

José Mendes Júnior, sapateiro, membro do PCP, residente em Vila Real, 

interrogado, respondeu que há cerca de um ano e meio apareceu em Vila Real, Militão 

Bessa Ribeiro, que tinha estado preso e deportado por política e depois de conversarem, 

ele convenceu-o a receber propaganda do partido para distribuir. Passados algum tempo, 

foi convidado a ir à estação dos caminhos-de-ferro porque o ferroviário Carlos Alberto 

Vilela lhe queria entregar uma encomenda remetida por Militão. O volume continha 

vários exemplares do jornal Avante! Ele falou com Fernando Araújo, empregado na 

Repartição de Finanças, para o convidar a aderir ao partido e a distribuir jornais. Já tinha 

estado preso em Vila Real por suspeitas de propaganda subversiva417. Ele encontrara-se 

há dois anos em Vila Real com Militão que lhe disse que passados alguns dias alguém lhe 

entregaria material de propaganda comunista. De facto, Vilela entrega-lhe um volume 

com vários jornais Avante! Falou com Fernando Araújo, que passou a ser o responsável 

pela organização de Vila Real. É detido a 11 de Fevereiro de 44418. José Alberto Rodrigues, 

advogado é o responsável pela organização de Vila Pouca de Aguiar.  

O ferroviário Carlos Alberto Vilela, interrogado pela segunda vez, responde que irá 

dizer toda a verdade porque estava convencido que a polícia não conseguiria prender Júlio 

Mesquita de Chaves e José Mendes, da organização de Vila Real. Em 1942, encontrou no 

comboio, na viagem entre Régua e Chaves, um conhecido, Militão419 que tinha ido a Trás-
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os-Montes para organizar em diversas localidades o Partido Comunista, propondo-lhe a 

sua colaboração. Como não tinha tempo, indicou-lhe o Júlio Mesquita de Chaves que 

aceitou esta tarefa. Noutra altura, encontrou Militão, que lhe entregou dois volumes, um 

para entregar em Vila Real a José Mendes Júnior e outro ao Júlio Mesquita de Chaves. 

Serafim Marques da Silva, empregado dos caminhos-de-ferro, nas oficinas do Corgo 

também fazia parte da organização. Encontrou-se várias vezes com Militão na Régua onde 

este lhe entregava propaganda para Vila Real e Chaves. Havia outro elemento de ligação 

que falava com Militão, que ele desconhecia, apenas ouvira que Militão necessitava de se 

ausentar para sul. Militão pediu-lhe o nome de alguém que pudesse servir de elemento de 

ligação em Mirandela e Bragança e ele indicou-lhe Arnaldo, factor dos caminhos-de-ferro, 

chefe da estação de Freixo de Espada a Cinta, na linha do Vale do Sabor e em Mirandela, 

Teófilo ex-empregado da Nacional, e ainda havia outros que desconhecia. Teófilo não 

tinha jeito e foi substituído pelo A. Oliveira, encarregado do telégrafo estação da vila de 

Mirandela. Serafim Marques da Silva passou a controlar uma parte autónoma da 

organização, desligando-se dele. Por duas ou três vezes foi encarregado pelo Júlio 

Mesquita de entregar em Vila Pouca de Aguiar, ao doutor José Alberto Rodrigues, 

advogado naquele concelho, envelopes contendo propaganda comunista. Este advogado 

conhecia muito bem o Militão e também devia pertencer à organização. Ainda chegou a 

enviar jornais para o seu irmão, Pedro Carvas, que vivia em Murça420.  

Júlio Mesquita é de novo interrogado no dia 21 e responde que enviou algumas 

vezes, pelo Vilela, propaganda comunista destinada ao Dr. José Alberto Rodrigues, 

residente em Vila Pouca e entregava-lhe mensalmente, quando ia a Chaves, cem a cento e 

cinquenta escudos, dinheiro destinado ao partido. Há dois anos foi apresentado ao 

Sebastião Serra, alfaiate, residente em Chaves e a Arnaldo de Bragança421. 
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José Rodrigues Alves, comerciante de Vila Pouca de Aguiar, residente em Chaves; 

Mário Gonçalves Serra, explicador, residente em Chaves; António Pedro Vargas/«Pavão», 

empregado comercial, Sebastião Augusto Serra, alfaiate, Chaves são presos por suspeitas 

de comunismo.  

Álvaro de Oliveira Quintas era do Sindicato Mobiliário de Espinho e da Associação 

dos Empregados do Comércio, em 1934; tem um longo cadastro por participações várias 

no 1º de Maio, esteve no Aljube e foi deportado para Angra do Heroísmo em 1936422. 

Afonso Fernandes Pena fazia parte da célula comunista de Espinho, tinha sido encarregue 

de receber a correspondência que o CC enviava para a região. Em 1935 vai para Peniche 

tem um longo cadastro; foi deportado para Angra do Heroísmo em 36423. 

Militão Bessa Ribeiro aguardava julgamento. Embora tivesse sido interrogado 

negava todas as acusações. Em princípios de 1942, encontrou Carlos Alberto Vilela que o 

convenceu a entrar para o partido. Depois, falou com o Júlio Mesquita Chaves, José 

Mendes Júnior de Vila Real e o Teófilo Esteves Neto de Mirandela e convenceu-os a entrar 

para a organização. Realizou uma reunião clandestina em casa do primeiro, entregando-

lhe material de propaganda e recebendo dinheiro para o partido. Mais tarde, apresentou-

lhe um delegado do partido. Carlos Alberto Vilela era ferroviário e agente de ligação com 

os escalões de Chaves e Vila Real. Encontrou o Militão, que o convenceu a entrar para o 

partido, colaborou na catequização de outros, transportou bastante material de 

propaganda subversiva e recebeu dinheiro para a organização. Detido desde 13 de Janeiro 

de 1944. Serafim Marques Silva, e Deolindo Pereira, ferroviários, e Alfredo David 

tipógrafo, eram do comité da Régua, vendiam jornais, entregavam propaganda e tinham 

reuniões clandestinas de carácter conspirativo. Detidos em Janeiro de 44. Júlio Mesquita, 

relojoeiro, responsável pelo «escalão» de Chaves. O Vilela apresentara-lhe o Militão, 

tendo-se realizado uma reunião clandestina na sua residência. Distribuiu muitas vezes 

propaganda comunista a altas horas da noite pelas ruas de Chaves.  
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O Manuel Godinho/«Manuel das Cavadas», sapateiro, chefe de célula e fugido à 

acção da polícia, tomou parte da greve mas a polícia nunca mais o apanhou. O amigo do 

anterior José Gonçalves também era chefe de célula e foi detido a 28 de Outubro de 1943.  

Albano Monteiro era agricultor e membro do comité de Lamego, o José Gomes 

Ferreira/ «Zé Francês», era trabalhador rural e chefe de célula.  

A 10 de Abril de 1944, a Polícia elabora um parecer, após a conclusão de todos os 

interrogatórios, referindo que a luta dos sapateiros em S. João da Madeira, na Zona Norte, 

evidenciou a reorganização do PCP e, embora não tenha tido a gravidade projectada, 

salienta a infiltração de militantes comunistas na direcção do Sindicato Nacional dos 

Sapateiros de Aveiro e no Posto da GNR, de S. João da Madeira424. 

A 10 de Abril de 1944, a Polícia elabora um parecer, após a conclusão de todos os 

interrogatórios referindo que a luta dos sapateiros em S. João da Madeira, na Zona Norte, 

evidenciou a reorganização do PCP e, embora não tenha tido a gravidade projectada, 

salienta a infiltração de militantes comunistas na direcção do Sindicato Nacional dos 

Sapateiros de Aveiro e no Posto da GNR, de S. João da Madeira425. 

A luta dos sapateiros em S. João da Madeira inicia-se a 5 de Agosto de 1943 sob a 

palavra de ordem do PCP – greve e enquadra-se num conjunto de lutas, As grandes greves 

de Julho-Agosto de 1943, em que a novidade reside no facto do movimento ter sido 

preparado, organizado, desencadeado e dirigido pela reorganizada direcção do PCP, 

liderada por Álvaro Cunhal. «Duarte», no informe ao III Congresso (1º ilegal) em Vila 

Arriaga, Monte Estoril em Novembro de 1943, reflecte sobre esta e outras greves, 

comparando-as. O manifesto do CC do PCP de 21 de Julho aponta a greve como única 

solução, sem desorientações, nem hesitações, o que constituía um grande progresso 

porque não havia dúvidas, mas directrizes concretas. O partido lançou a palavra de 

ordem, marcou o dia e a hora do início do movimento nas várias regiões e localidades, 
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conduziu e dirigiu a luta e a organização, levou-a à prática através de manifestos 

sucessivos. O papel dirigente constituiu a primeira grande diferença relativamente ao ano 

de 42. Outra diferença foi a aceitação por parte dos trabalhadores das directrizes 

definidas pela direcção do PCP, reconhecendo-lhe o papel dirigente no movimento.  

Sobre as grandes greves de Julho-Agosto de 1943, «Duarte» coloca duas questões: 

a primeira, se teria sido correcto o «recuo táctico preconizado e dirigido pelo partido?» 

(itálico no original)426 e, a segunda, se «Teria sido correctamente preparada, 

desencadeada e dirigida a greve na região de São João da Madeira?» (itálico no 

original)427.  

Sobre a primeira questão, o facto de a 4 de Agosto de 43 o Secretariado ter 

lançado um manifesto de recuo e retorno ao trabalho, quando toda a organização estava 

mobilizada para 5, parece-nos um pouco estranho. O movimento iniciara-se a 29 de Julho, 

no dia a seguir às medidas tomadas por Salazar, que «Duarte» apelida de «terroristas»,428 

e no caso de São João da Madeira estava tudo organizado e marcado para dia 5. «Duarte» 

considera que a escolha desta data para o «recuo» foi sobejamente criticada porque a 2 

de Agosto os gráficos já estão em greve e a 5 eclode a grande greve e lutas de massas em 

S. João da Madeira, Arrifana, Couto, Nogueira do Cravo. Sobre a segunda questão, 

veremos a resposta mais adiante, pelos depoimentos dos grevistas presos e, 

relativamente à terceira questão, se teria valido a pena a luta em São João da Madeira, 

apesar das imensas prisões e perda de quadros. «Duarte» responde que a luta dos 

camaradas foi heróica, presta-lhes homenagem e salienta que ali como noutros locais a 

«organização partidária encabeçou o movimento e os nossos camaradas tomaram 

audaciosamente a direcção das massas». «Duarte» reafirma que «Perante a brutal 

repressão, alguns camaradas dizem hoje que a greve não devia ter sido desencadeada em 

São João da Madeira». Apesar do balanço desta greve ter resultado em prisões em massa 

e perda de quadros importantes para um partido em reorganização, razão pela qual se 
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acentuavam as dúvidas e se colocavam sérias interrogações, aqueles que lá estiveram são 

os que melhor se podem pronunciar. Se lermos o interrogatório de um dos homens chave 

nesta greve, António Costa Santos/«António Carreirinho»429, caixeiro-viajante, membro do 

comité regional do Douro e responsável pelo «escalão» de São João da Madeira430, vemos 

que ele responde «estar vencido mas não convencido» e conclui que, com as derrotas, 

aprenderia a desenvolver a sua acção, até à vitória final, porque era comunista, sobraçava 

esse ideal e estava convencido que o comunismo se espalharia pelo mundo e traria 

felicidade à Humanidade. Outra questão era se «teria o partido forçado o movimento em 

São João da Madeira?»431. Para «Duarte», os trabalhadores, principalmente os operários 

sapateiros, já há muito que lutavam contra a imposição dos salários de miséria, insistiam 

para que as suas reivindicações fossem atendidas, com comissões, reclamações e, 

portanto, a greve «correspondeu às condições objectivas locais». O partido não forçou a 

greve, mas apenas orientou e organizou um protesto que estava latente. Cunhal critica 

igualmente o movimento por este não ter seguido as indicações do partido em formar 

movimentos de unidade nacional com outras organizações antifascistas. «Duarte» chama-

lhe movimento e às vezes greve e aponta-lhe 3 deficiências: a primeira, deficiência de 

organização; a segunda, de defesa de quadros e a terceira o fraco apoio das forças 

armadas e militarizadas nos «movimentos de massas, sob a forma de recusa à repressão 

violenta?» (itálico no original)432. A célula da GNR, secretariada por Herculano de Sá Reis, 

barbeiro, era composta apenas por três elementos da GNR, como vimos no segundo 

interrogatório de António Santos e pelas confissões dos guardas-republicanos presos, o 

que de facto aconteceu nesse dia e a repressão que se lhe seguiu.  

 

 

 
                                                           
429

 “Auto de perguntas”, Processo PVDE nº 278/43, 13 Setembro de 1943, p. 302. 
430

 “Relatório”, Processo PVDE nº 278/43, IV volume, p. 272. 
431

 Melo, Francisco, Álvaro Cunhal, Obras Escolhidas, I, 1935-1947, p.169. 
432

Cf. Melo, Francisco (coordenação de), op. cit., pp.170 a 172. 



 

216 

 

 

7.2. AS GREVES DE 8 E 9 DE MAIO DE 1944 

 No dia 1 de Maio de 1944, começava o racionamento e é como resposta a este 

racionamento que podemos inserir as greves ou o Movimento de 8 e 9 de Maio de 1944. 

No dia 8 de Maio, foram distribuídos 4000 manifestos comunistas. A greve seria de dois 

dias “Pelo Pão e pelos Géneros!”. 

O movimento grevista abrange uma vasta zona: Alhandra, Lisboa, Sacavém, 

margem sul, Almada, Seixal, Barreiro, Póvoa de Santa Iria, Lousa, Loures, A-dos-Loucos, 

região saloia do Ribatejo, Vila Franca, Rondulha, A-dos-Bispos, Cotovias, Apelação, 

Cardosas, Pêro Pinheiro, Vila Franca, São João dos Montes. Em Abril-Maio lutas pelo Pão 

em S. Torcato (Guimarães), Casteções (Vila Nova de Famalicão), Prado (Braga), Albufeira, 

Paderne, Castro Marim, Alcantarilha. Em Lisboa, a greve estendeu-se aos operários 

metalúrgicos dos Estaleiros Navais, operários da Construção Civil, Descarregadores e 

Estivadores, várias pequenas fábricas e oficinas. Os camponeses formam marchas da fome 

no Ribatejo e em Loures, ombreando com os operários a sua indignação pelo 

racionamento e pela falta de géneros essenciais. 

Em Alhandra a greve iniciou-se na Fábrica de Cimento Tejo, que parou à 1 hora e 

os seus operários partiram em direcção à Sociedade Têxtil do Sul e, pouco tempo depois, a 

greve abrangia todas as fábricas dessa localidade.  

Na zona de Lisboa, o PCP orientou para a greve dezenas de oficinas de carpintaria 

e serrações, grandes e pequenas, e os operários de dezenas de obras de construção. Nos 

Descarregadores e Estivadores, o partido não tinha organização e, portanto, o movimento 

foi apenas o resultado do bom trabalho de agitação. No ramo da pastelaria e confeitaria, o 

número de presos indica-nos que a mobilização foi intensa.  

Relativamente à extensão do movimento, sabemos que no Ribatejo, o movimento 

atingiu mais de duas dezenas de localidades, desenvolveu-se à volta de Sacavém, Póvoa e 
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Alhandra, centros industriais importantes, onde a paralisação foi total. «O que é 

absolutamente novo para nós é o termos mobilizado no mesmo dia e à mesma hora 

milhares de operários e milhares de camponeses, na mesma luta, pelos mesmos 

objectivos. É termos posto em marcha ombro a ombro operários e camponeses, à 

conquista de mais pão. O nosso Partido deve orgulhar-se de ter conseguido tal vitória. 

Camaradas: Ainda que não houvesse mais nenhum aspecto positivo do nosso movimento, 

só este, pela sua importância política, bastava para compensar todos os aspectos maus 

que ele teve»433. 

Nestas greves, há uma radicalização das posições, por um lado, operários e 

camponeses que lutam por justas reivindicações e, por outro lado, as forças da ordem, 

GNR munidas de «motos e metralhadoras, que quiseram obrigar os operários da Covina a 

entrar para a fábrica».434 As forças repressivas concentraram os grevistas da zona de 

Alhandra no Campo Pequeno. 

No dia seguinte, 9, de manhã, um total de mais de 5000 pessoas em manifestação 

dirigiu-se para Sacavém com o objectivo de seguir depois para Loures, onde operários e 

camponeses reclamam mais pão. As forças da PSP e muitos polícias de informação 

ocupavam as principais vias de Sacavém. «Operários e camponeses, homens e mulheres e 

crianças, todos gritavam que tinham fome, que queriam comer. Surgiram à frente quatro 

bandeiras negras onde se havia pintado a branco: Queremos pão, queremos comer».435 

Podemos considerar que este movimento dos camponeses de Loures foi um movimento 

espontâneo porque não foi organizado directamente pelo PCP e reflecte a radicalização 

das massas camponesas, o extremar de posições e também, a solidariedade e 

compreensão para com as lutas operárias. 

Sobre as greves de 8 de Maio de 1944, na Carta para a organização Comunista do 

Tarrafal, refere-se a elas como o Movimento de 8 e 9 de Maio. Esta carta confirma que 
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«nunca o nosso Partido se tinha popularizado tanto como nestas jornadas». Só na região 

de Lisboa foram distribuídos 60 000 manifestos; «20 000 dum 1º manifesto contra a falta 

de pão e mais de 35 000 do manifesto que vos enviamos chamando os trabalhadores à 

greve de 2 dias e a manifestações»436. O papel desta luta cabia inteiramente à jovem 

organização comunista do Baixo Ribatejo. Outra característica importante é o facto de o 

movimento congregar operários e camponeses, o que abria perspectivas para outras lutas 

conjuntas.  

As greves de 8 e 9 de Maio de 1944 constituem um amplo movimento 

reivindicativo porque, para lá do aspecto económico, contra a carestia de vida, a escassez 

de géneros, introduz um tema novo, a política internacional, a ajuda de Portugal à 

Alemanha Nazi. «O governo fascista de Salazar não quis ouvir as classes trabalhadoras que 

reclamavam pão. O governo de Salazar continua a enviar os géneros para a Alemanha. Os 

grandes exploradores instalados nos Grémios e outras organizações fascistas continuam a 

açambarcar, a especular, a roubar ao povo o alimento de que o povo necessita. Viver 

assim não é viver. Quem não come não pode trabalhar. Operários e camponeses! 

Trabalhadores de todas as políticas e religiões!»437. 

O jornal Avante! foi o jornal comunista clandestino que transmitiu durante um 

período mais longo os ideais de liberdade contra a ditadura fascista e noticia que em 

resultado das exportações, do açambarcamento e da acção dos Grémios e outros 

organismos corporativos, faltava no mercado nacional géneros essenciais. A política de 

racionamento de bens essenciais, em vez de facilitar a distribuição, discriminava 

introduzindo diferenciações entre ricos e pobres438.  
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O PCP referia que “A luta pelo Pão e pelos Géneros” tinha de continuar 

imediatamente sem «desfalecimentos». Em toda a parte, nas fábricas e nos campos, se 

deviam formar Comissões que fossem junto do patronato e das autoridades reclamar: Pão 

e Géneros. Era necessário fazer concentrações, marchas da fome, manifestações prestar 

auxílio e solidariedade às famílias dos operários e camponeses presos e despedidos. Para 

os comunistas o regime salazarista instalara o Terror439. 

 Em Maio de 1944, o órgão de imprensa do PC conclui que segundo os informes «o 

Partido Comunista acaba de alcançar mais uma grande vitória»440. Estas greves seguiram 

as ordens do PC e do manifesto do Secretariado do CC «pelo Pão e pelos Géneros». Os 

grevistas fizeram frente às forças policiais que avançaram contra aqueles que marchavam 

nas ruas em protesto contra o fascismo, demonstrando «unidade de combate de 

operários e camponeses». Segundo este mesmo órgão, em Alhandra, Sacavém, Santa iria, 

Póvoa houve uma greve geral de 6000 operários, em Pêro Pinheiro de 1000 trabalhadores, 

Amadora, greve na Construção Civil, em Vila Franca paralisaram quase todas as oficinas, 

em Lisboa, milhares de operários da Construção Civil dos Estaleiros, Estivadores e 

pequenas oficinas aderem à greve, no Barreiro, paralisação temporária numa fábrica, em 

Vila Franca, A-dos-Loucos, S. João dos Montes, Rondulha, A-dos-Bispos, Cotovias, 

Cardosas, Apelação, Loures, Lousa, Queluz, houve adesões. Em Vila Franca e em Loures 

houve manifestações «pelo Pão e pelos Géneros».  

O jornal Avante saudava «os heróicos operários e operárias» da Fábrica de Louça, 

da Covina, dos Cimento Tejo e a todas as fábricas que haviam aderido à greve441. Segundo 

este órgão de imprensa clandestino, em Alhandra mais de 1500 operários aderiram à 

greve que começara na Cimento Tejo e, ao meio dia, o movimento já se espalhara por 

outras fábricas da região. Os trabalhadores explicaram ao director da fábrica as razões da 
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greve: falta de géneros e de pão. A GNR e uma força de marinheiros fizeram descargas de 

metralhadora e outras «brutalidades» dividindo a marcha e tentando dispersá-la. Em Vila 

Franca, os manifestantes foram cercados e 300 pessoas obrigadas, sob ameaça de 

metralhadoras, entraram para a Praça de Touros. Em Santarém, houve greves e marchas 

da fome com a paralisação total das fábricas envolvendo cerca de 2000 operários no dia 8.  

O jornal Avante! informa que nas jornadas de 8 e 9 de Maio de 1944 participaram 

muitas dezenas de milhares de operários e camponeses, seguindo as palavras de ordem 

do PC, de luta pelo Pão e pelos Géneros e as orientações do manifesto do Secretariado do 

Comité Central. Apesar da repressão e do envio das forças da GNR contra grevistas e 

manifestantes em luta, o Avante! conclui que a jornada de 8 e 9 de Maio «ficarão 

gravados na memória dos trabalhadores dos arredores de Lisboa como a data de unidade 

de combate de operários e camponeses»442, unidade demonstrada que serviria de 

exemplo para lutas futuras contra Salazar e o seu governo.      

O Comércio do Porto noticia que, em Lisboa e arredores, alguns operários 

abandonaram o trabalho443. O Ministro da Guerra, após as primeiras averiguações sobre a 

tentativa de «paralisação parcial de trabalho» na zona de Sacavém - Alhandra e o 

delegado especial do Ministério para a Mobilização Industrial ordenavam a prisão dos 

seguintes directores de fábricas: Refinaria de Santa Iria, Agostinho Fernandes Costa; da 

Empresa de Penteação de Lãs, Huerbest Dupont e Gastão Lanciaux; da Sociedade de 

aproveitamento de Produtos Agrícolas Samal, Lda, Júlio Brito e Silva; da Sapem, Alfredo 

Scheelepel; da Fábrica de Pimentão «A Alentejana», em Alhandra, António Vieira Canetas. 

O mesmo delegado especial mandou prender, para averiguações, os engenheiros António 

Teixeira Lopes, director da Companhia de Cimento Tejo; o chefe de escritórios da mesma 

fábrica, Joaquim Soeiro Pereira Gomes; os engenheiros João Lopes Raimundo e Afonso 

Morgenstern, director e sub-director da Fábrica da Companhia Industrial Portuguesa, da 
                                                           
442

 “As jornadas de 8 e 9 de Maio / Dezenas de milhares de operários e camponeses/ Lutam pelo Pão”, 
Avante!, VI Série, nº53, 1ª quinzena de Maio de 1944, p.1.  

443
 “Em Lisboa e /arredores / alguns operários/abandonaram o trabalho”, Comércio do Porto, 10 de Maio de 

1944, p.1. 



 

221 

 

Póvoa de Santa Iria. Eram todos acusados de negligência e falta de energia, à excepção de 

Soeiro Pereira Gomes que se pôs em fuga, por ser o dirigente comunista da região. Soeiro 

Pereira Gomes seria um dos principais organizadores do movimento grevista iniciado em 8 

de Maio de 1944. A esposa de Soeiro Pereira Gomes é presa. São igualmente presos os 

engenheiros Aulânio Lobo, Henrique Duarte e Francisco Ferreira, gerente e encarregado 

geral e adjunto da Sociedade Geral de Transportes, acusados de não terem participado ao 

Ministro da Guerra, a paralisação de trabalho ocorrida nos vapores daquela sociedade, 

«Silva Gouveia» e «Cunene» e terem conservado e mantido ao serviço operários grevistas. 

Por despacho do delegado especial do Ministério da Guerra foi reaberta, a fábrica 

«Moinhos de Santa Iria» mas, apesar de reaberta, os operários grevistas foram demitidos 

definitivamente.  

Na sequência das prisões efectuadas, o PCP apelidava Botelho Moniz de «assassino 

nazi» que, por medidas de «vingança cega», prendia e despedia trabalhadores, prendia 

directores e gerentes e tomava «como refém a mulher de um antifascista» (referia-se à 

prisão da esposa de Joaquim Soeiro Pereira Gomes).  

No jornal Primeiro de Janeiro há referências ao movimento grevista e às prisões444, 

assim como no Diário de Notícias que, sobre as Greves de 8 e 9 de Maio de 1944, noticia 

que «inimigos da ordem, considerando propícias aos seus fins políticos as dificuldades 

criadas pela guerra, no que diz respeito ao abastecimento público, pretendendo paralisar 

o trabalho nas fábricas e nos campos e organizar ruidosas manifestações»445. No entender 

destes órgãos de imprensa, apenas um reduzido número de empresas deixou de 

trabalhar, designadamente, a Companhia de Cimento Tejo, Empresa Nacional de 

Penteação de Lãs, Sociedade Têxtil do Sul, Sapau, Moinhos de Santa Iria, Covina, Safal, 

Sociedade Adubos Reis, Companhia Portuguesa de Amidos, Fábrica Olaio, Sociedade Geral 
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de Comércio, Indústria e Transportes (pessoal das reparações), Fábrica de Louça de 

Sacavém, Fundição de Santa Iria, Sapa, Fábrica Têxtil de Alhandra. Na Sociedade Nacional 

de Canalizações Ldaª, de Sacavém, na Fábrica de massas Itali, do Campo Grande, na 

Sociedade Amadeu Gaudêncio, de Lisboa, os operários que haviam trabalhado no dia 8, 

não compareceram ao serviço no dia 9.  

Na sequência destes acontecimentos e, como sanção, o governo demite todos os 

trabalhadores que faltaram ao serviço. Estes trabalhadores não poderiam ser admitido 

noutras fábricas sem autorização do Ministério da Guerra. O governo decretou o 

encerramento por um período indeterminado, das fábricas cujos operários em maior 

número tomaram a iniciativa da obediência ao manifesto comunista. Carlos Ramires da 

GNR e Botelho Moniz446, delegado especial do Ministério da Guerra para a Mobilização 

Industrial, percorreram as localidades onde houve perturbações.  

 Veremos o que escreve a imprensa oficial sobre esta greve, como o jornal Diário da 

Manhã, que publica um artigo apelidando a greve de «crime público» e, segundo o seu 

autor, os grevistas julgavam-se no direito de ter «mais direitos» que os outros 

portugueses, que, num esforço para combater o défice do pós-guerra, trabalhavam para 

que não faltassem «alimentos em alguma casa portuguesa». O seu autor subestima o 

acontecido não lhe dando importância de maior. O jornal apenas o divulgava porque 

«julgamos necessário que o País saiba isto: - ainda há quem se julgue desobrigado de 

qualquer solidariedade com os portugueses que trabalham, e penam, e se esforçam por 

amaciar as condições alimentares do povo português, para se solidarizarem com 

aventureiros sem escrúpulos, que actuam na sombra, se encobrem no anonimato e 

cumprem, por seu turno e por dinheiro, ordens do inimigo da Nação»447. Segundo o seu 

autor, os grevistas demitem-se da sua qualidade de portugueses e é para os trabalhadores 

que dirige um apelo ao trabalho, com entusiasmo, com gratidão. Na mesma linha editorial 

escreve o Diário da Manhã, «Nos últimos dias foram distribuídos em Lisboa e arredores 

                                                           
446

 Ministro do Interior na renovação governamental de 6 de Setembro de 1944.  
447

 “Apelo à ordem/ e ao trabalho”, Diário da Manhã, Lisboa, 9 de Maio de 1944, Ano XIV, nº4673, p.1.  



 

223 

 

bastantes manifestos incitando os operários, à greve. E embora se não invoque uma só 

razão nem se formule a sombra de uma reivindicação de salários (ou o que quer que seja) 

- sucedeu que ontem algumas secções de fábricas de Sacavém, da Póvoa e de Alhandra 

abandonam o trabalho»448. O autor refere as «dificuldades criadas com a guerra», a crise 

que o país atravessava. E quanto aos manifestos, depois de lidos, o autor considera-os 

«palavras de tal maneira esvaziadas de sentido». Aos grevistas, indicava o caminho da 

cadeia e, quanto à desordem, ela seria «implacavelmente reprimida». O país exigia Paz, 

Trabalho, Ordem. Quanto ao acontecido, «as aventuras grevistas arrastam a economia 

portuguesa e, em primeiro lugar, os operários à última das misérias». Os grevistas seriam 

«aventureiros sem escrúpulos» que arrastavam os trabalhadores para a «desgraça» 

porque eram incapazes de viver honradamente do seu trabalho, «serão desmascarados e 

castigados com o máximo rigor». Não previa atenuantes por se tratar de um acto de 

«traição»449. 

 O Diário da Manhã considera que o País desconhecia a tentativa de greve que 

ocorrera em Lisboa e arredores, onde nem um por cento dos operários obedeceu às 

«cominações dos agitadores». Na sua versão dos acontecimentos, os trabalhadores 

haviam destruído os manifestos subversivos e a maioria dos trabalhadores grevistas, 

obedeceu a intimações de «agitadores por confessadas razões de medo físico. De medo!». 

Como exemplo de coragem, indicavam os trabalhadores rurais de S. João do Monte, a 

aldeia a caminho de Vila Franca de Xira, onde os grevistas de Alhandra os tentaram aliciar, 

sem resultados450.   

 O Governo não tomara medidas preventivas para evitar a paralisação de trabalho 

porque interessava demonstrar aos «empresários da desordem o seu crescente 

desprestígio entre os homens dos campos, das oficinas e das fábricas», importava ver o 
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«patriotismo» e o «bom senso» dos trabalhadores portugueses. Segundo este órgão de 

imprensa oficial, apesar da falta de medidas preventivas, não houve, na manhã de dia 8, 

paralisação de trabalho em todo o país. Na tarde desse dia, em «um reduzido número de 

empresas», houve paralisações nos locais já referidos anteriormente, no Primeiro de 

Janeiro. Para o Diário da Manhã, a manifestação prevista «abortara». Os operários da 

Companhia de Cimento Tejo e outras fábricas de Alhandra dirigiram-se pela estrada de 

Vila Franca de Xira tentando realizar uma manifestação. Os manifestantes foram presos 

pela GNR. O artigo comunica que o Ministério da Guerra queria um relato por escrito de 

todas as empresas onde tivessem ocorrido paralisações, dirigido aos Serviços de 

Mobilização Industrial daquele ministério451.    

As greves de Outubro de 1942 e Julho/ Agosto de 1943 foram orientadas pelo PCP, 

assim como as de 8 e 9 de Maio de 1944. «Nestes últimos anos, o esforço fundamental do 

nosso partido tem-se exercido para trazer à luta o povo português, para mobilizar as 

classes trabalhadoras e as amplas massas da nação na luta contra a exploração e a 

opressão fascistas»452.  

Álvaro Cunhal relembra a luta vitoriosa dos camponeses do Ribatejo em Fevereiro 

de 1944 (itálico no original) e as greves de 8 e 9 de Maio de 1944 em que dezenas de 

milhar de trabalhadores, operários e camponeses se levantaram heroicamente para a luta 

pelo pão, em diversas localidades e as marchas da fome, que constituem momentos de 

«glória para a história da luta antifascista»453. Álvaro Cunhal relembra que o ano de 1944 

foi fértil em lutas de norte a sul do país: corticeiros em Setúbal, operários da construção 

civil em Évora, operários têxteis do Porto, Fafe, Guimarães, Vila do Conde, Famalicão e dos 

operários conserveiros do Algarve.  

 A preparação do movimento de 8 e 9 de Maio de 1944, já depois da reorganização 

do partido, fez o que ainda não tinha sido testado. Para o Comité Dirigente da greve, 
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foram destacados três membros do CC em ligação com o Secretariado e formaram-se 

comités de greve à volta de Lisboa e comités de empresa. Além disso havia um aparelho 

de distribuição montado especialmente para este efeito, serviços técnicos e brigadas de 

agitação.  

Para dirigir as greves de 1944, consideradas como uma «luta reivindicativa nas 

empresas e contra a escassez dos géneros», o Comité Dirigente da Greve era constituído 

por: José Gregório/«Alberto», Alfredo Assunção Diniz/«Alex» e «António», Gui 

Lourenço/«Álvaro», Sérgio Vilarigues/«Amílcar», Álvaro Cunhal/«Duarte», Joaquim 

Campino/«Filipe», António Dias Lourenço/«João», Manuel Guedes/«Santos», Joaquim 

Soeiro Pereira Gomes/«Silva»454. Este último era militante na célula da Fábrica de Cimento 

Tejo e, em 1940-41, estava destacado para articular o trabalho da FJCP com o PCP em 

Alhandra. Na sequência destas greves passa à clandestinidade e integra o comité regional 

do Alto Ribatejo. Em Alhandra destacamos, pela sua importância, dois dirigentes 

comunistas: Gui Lourenço e António Dias Lourenço, o primeiro empregado na Cimento 

Tejo e o segundo dirigente do comité central do PCP. 

 Alfredo Assunção Diniz/«Alex» era membro do CC do PCP e responsável pela 

organização regional de Lisboa e referia que os objectivos desta greve eram um protesto 

contra a falta de géneros e aumento geral dos salários, a par de outras reivindicações 

secundárias, como a luta contra as exportações para os países do «Eixo» e outros, 

beligerantes da segunda grande guerra. Segundo «Alex», o PCP dirigira o movimento 

grevista previsto para 8 e 9 de Maio de 1944. Na opinião de «Duarte», dirigida ao 

Secretariado do PCP, existiam condições favoráveis para «grandes lutas reivindicativas», 

mas não havia condições objectivas de organização para uma acção insurreccional, porque 

ao partido faltava organização e aparelho de agitação para este tipo de acção. A 

orientação era para uma greve de dois dias, por não estarem reunidas as condições para 

uma greve, com um prazo indeterminado. Não se aconselhava a ocupação de fábricas e a 
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orientação era sair das fábricas e organizar manifestações de rua, com pessoal não fabril e 

em alguns casos com operários e camponeses. O Comité de greve devia ser formado por 2 

funcionários e, por isso, são destacados: Sérgio Vilarigues/«Amílcar» e António Dias 

Lourenço/«João»455. O Secretariado asseguraria uma tiragem de 5000 exemplares do 

manifesto que estaria pronto a 5 de Maio. «Alex», por seu lado, assegurava uma tiragem 

de 50 000 exemplares e uma possível 2ª tiragem de 50 000. Na reunião do Secretariado de 

4 de Maio, Soeiro Pereira Gomes/«Silva» informa o CC do que se passava no Comité 

Regional de Santarém, Alpiarça, Vale de Santarém e Curtumes de Alcanena, onde todos 

queriam participar e até já havia um CG. O CL de Almada faltou e o CL do Barreiro ainda 

não estava organizado. «Alex» manifestava-se desiludido com o Poço do Bispo mas já 

tinham organizado um CG. O movimento seria geral nos Gráficos, nas Casas de Obra, 

Popular e República. Na Carris estava constituído um CG e as oficinas iam para a greve. No 

dia 5 de Maio, o Secretariado volta a reunir e é constituído o Comité de Greve: Alfredo 

Dinis, Sérgio Vilarigues, Dias Lourenço, Joaquim Campino, Gui Lourenço; controlo: Álvaro 

Cunhal e José Gregório. Para o controle da greve foi elaborada a seguintes distribuição: 

Sérgio Vilarigues/«Amílcar» - Sacavém, Alhandra, Vila Franca, Santarém; Alfredo Assunção 

Diniz/«Alex»- Alcântara, Estaleiros e Poço do Bispo; António Dias Lourenço/«João» - 

Amadora, Pêro Pinheiro, Ferroviários; Joaquim Campino/«Filipe» - Almada, Barreiro e 

Seixal; Gui Lourenço/«Álvaro» - Gráficos, Carnes, Chaufferes e Carris456.  

 Pela intervenção de «Duarte», nas conclusões da reunião do CDG, o trabalho tinha 

sido positivo, mas as maiores deficiências da organização eram a falta de CGs, e a falta de 

ligação entre os membros do CG dirigente, com os sectores e as empresas. Nesta reunião 

fazem igualmente as previsões para depois da greve, porque era necessário contar com a 

repressão e tinham de equacionar a passagem à clandestinidade de camaradas, à menor 

suspeita, evitar as bicicletas, extremos cuidados com as reuniões, tomada do sino e corte 
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de estradas. Na noite de dia 6, Alfredo Dinis informou Cunhal que a orientação de dois 

dias de greve tinha sido bem acolhida por todos os sectores.  

Segundo a informação de «Alex», a greve em Lisboa fora um fracasso. Na Carris o 

pessoal do movimento iria para a greve se visse luta nas ruas, nas oficinas não. O 

manifesto fora distribuído no sábado o que alertara o Governo. No seu informe de 10 de 

Maio de 1944 só foram para a greve 200 operários. A GNR e a PSP prenderam os grevistas. 

Na Construção Civil a greve foi melhor a 9 do que a 8, pois cerca de 3000 operários 

pararam. Na reunião do CDG de 9 de Maio praticamente todas as grandes empresas 

foram para a greve e nos Estaleiros, a greve estava combinada com a Carris. No informe 

de «Alberto», a greve fora um insucesso porque: a) deficiência na organização; b) 

deficiência na informação; c) manifesto conhecido antes da data o que teria alertado o 

fascismo. Manuel Guedes/«Santos» era da mesma opinião e apontava ainda a falta de 

ligação às massas. Nos informes do CDG, de 11 de Maio de 1944 escrevia-se que em 

Alhandra houve uma manifestação de 2000 a 3000 pessoas, em Sacavém de cerca de 4000 

a 5000 pessoas para Loures e em Vila Franca a GNR prendeu 300 pessoas, houve tiros.  

No Alfeite, os trabalhadores laboraram com pouco rendimento e nos Estaleiros da 

CUF abandonaram o trabalho apenas 50 operários. Na descrição feita por Joaquim Soeiro 

Pereira Gomes/«Silva», em Sacavém a paralisação foi total nas fábricas e houve 

manifestações de rua. Em Póvoa de Santa Iria, a greve inicia-se na Covina e na Fábrica da 

Soda -Póvoa. Tocaram-se os sinos a rebate e outras fábricas secundaram o movimento 

marchando para Sacavém, mas junto a Santa Iria dispersaram-se. Em Alhandra a greve 

inicia-se ao meio-dia na Fábrica Cimento Tejo e a maioria dos grevistas avançam para a 

Fábrica de Penteação de Lãs. Outras fábricas aderem ao movimento como a Sociedade 

Têxtil do Sul, a Fábrica de Pimentação e Descasque de Arroz. Alfredo Assunção 

Dinis/«Alex» na sua intervenção, afirma que houve uma «subestimação do problema do 

pão e dos géneros», o que foi um erro na previsão das condições para o movimento de 

Maio e aponta ainda duas falhas no movimento dos camponeses de Fevereiro. A primeira 

é o facto de não se considerar que a luta pelos salários e pelos géneros estava ligada uma 
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à outra, porque se vêm os camponeses num dia reclamarem mais pão e no dia seguinte, 

exigirem mais salários. Constatando esta ligação, o partido devia ter dado palavras de 

ordem concretas para a luta pelos géneros, o que não foi feito e ele considerava ser um 

erro. «Os trabalhadores do campo, mais do que os da cidade, não acreditam que as coisas 

não existem por não se terem produzido, porque eles cavaram a terra e fizeram as 

colheitas e viram os camiões e comboios partirem com elas. Mais. Eles sabem quem são 

esses senhores que lhe levaram o produto do seu suor: são agentes alemães, os 

funcionários dos Grémios, ou ainda grandes negociantes que especularam com eles. Por 

isso os camponeses sentem mais ódio aos Grémios»457. A outra falta seria a não 

concretização no manifesto duma forma mais clara a ligação entre o movimento operário 

e o movimento camponês. 

Alfredo Assunção Dinis/«Alex» propõe as seguintes «Tarefas» para colmatar as 

falhas verificadas na actividade do CRL, do CL e, de Z e na actividade das organizações de 

base: 1º Fortalecer o trabalho de direcção local de Lisboa; 2º Fortalecer as organizações 

locais e de zona; 3º Fortalecer as organizações de base: células de empresa, de fábrica, de 

oficina, de escritório, de Sindicatos nacionais e outros organismos de massas por meio 

dum controlo e duma assistência política regulares, colocando-lhes tarefas concretas e 

exigindo-lhes a sua realização; 4º Fortalecer os Comités de Empresa; 5º Fortalecer os 

actuais Comités de Classe; 6º Intensificar todo o nosso trabalho camponês; 7º Fortalecer, 

tanto sob o aspecto orgânico como político, todos os organismos do Partido, desde os CR 

às células; 8º Intensificar o recrutamento de novos militantes; 9º Fortalecer e desenvolver 

o trabalho juvenil, à base de resoluções do Congresso; 10º Intensificar os trabalhos das 

mulheres trabalhadoras; 11º Intensificar o trabalho de organização da frente única; 12º 

Intensificar a nossa actividade em relação aos Sindicatos Nacionais e Casas do Povo, 

conseguindo que os trabalhadores vigiem o trabalho das direcções e que participem 

activamente nas suas eleições; 13º Intensificar o trabalho de solidariedade, 

principalmente à base de organismos de massas, colectividades recreativas e desportivas 
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cooperativas e, inclusivamente, SN e Casa do Povo; 14º Intensificar o trabalho de ajuda ao 

Comité de Organização militar, dando-lhe muito mais ligações, indicando-lhes todos os 

camaradas e simpatizantes que vão para a vida militar; 15º Intensificar todo o nosso 

trabalho de agitação e propaganda, começando em primeiro lugar, por aumentar a 

difusão do nosso Avante! A imprensa do nosso Partido e em especial o nosso Avante! 458 

Estes dois dias de greve podem ser classificados como greves económicas mas 

tinham um objectivo mais vasto. As consequências redundaram em prisões e perdas de 

quadros importantes para o PC. Este movimento de marchas, manifestações e 

concentrações deveria prosseguir porque, a par da luta pelo pão e pelos géneros, luta-se 

nesse ano de 44, pela libertação dos grevistas, manifestantes e directores de fábricas, 

assim como pela readmissão dos operários despedidos e pela abertura das fábricas que 

foram encerradas.  

Embora na autocrítica destas greves, publicada no jornal Avante!, fossem 

apontados erros de direcção, de organização e hesitações, o sentimento geral era que 

ficara demonstrado que o PC era o «guia incontestado do povo trabalhador e de que é 

necessário seguir as palavras de ordem do Partido que ganhou raízes no coração do 

povo». Em diversos artigos sobre estas greves publicados no seu órgão de imprensa, o PCP 

assume-se como o guia que indica às classes trabalhadoras o caminho justo na luta contra 

o governo fascista de Salazar459. Só por si estas lutas teriam já valido a pena porque os 

trabalhadores viram os seus salários aumentados em dezenas de empresas de Lisboa, os 

operários de S. João da Madeira tinham conseguido, através da greve, que, apesar do 

racionamento, não faltassem os géneros. Há assim um apelo para a luta sob a orientação 

do Secretariado do partido e dos seus manifestos.  

Álvaro Cunhal refere os principais erros e deficiências do partido em relação a 

estas greves. «Em relação ao 8 e 9 de Maio, esses camaradas pensam possuir um 
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argumento de grande valor no facto de, ao contrário das esperanças do Partido, não 

terem ido para a greve os operários da Margem Sul e dos centros fabris de Lisboa. Este 

facto traduz, é certo, deficiências da actuação do Partido, uma deficiente informação do 

estado de espírito das massas, a dificuldade de, dia a dia, a direcção do Partido, nas 

condições de ilegalidade, acompanhar a evolução do sentir e disposição das massas e 

ainda, as deficiências das nossas organizações e da sua ligação com as massas»460. Álvaro 

Cunhal explica as razões fundamentais pelas quais os trabalhadores da margem sul não 

aderiram. Em primeiro lugar, a data de 2 de Maio, logo a seguir ao racionamento do pão, 

teria sido a melhor, concordando com o pensamento de «Alex», já referido 

anteriormente. Mas, nesse dia, o partido não reunia condições organizativas para ser a 

vanguarda do movimento e «chamar as massas à greve». Não havia condições para a 

«agitação regional». Na CUF do Barreiro, a PVDE reuniu os operários mais destacados de 

cada secção e colocou-os sob ameaça. A distribuição de manifestos na Carris de Lisboa 

provocou o cerco militar das oficinas na manhã do dia 8. O PCP concluía que estas greves 

confirmaram a capacidade de «guia» desempenhado pelo partido461.  

No IV Relatório ao IV Congresso do Partido (II ilegal) em 1946462 Álvaro Cunhal 

reflecte sobre as greves dos anos quarenta. Para Álvaro Cunhal, entre as lutas parciais 

destacam-se as greves, pela sua importância, pelo seu significado político e pelo seu valor 

educativo para as massas. O regime fascista conhecia também a força poderosa das 

greves e, por isso, proibia toda e qualquer greve e desencadeava a mais brutal repressão 

contra os trabalhadores em greve. O fascismo justifica essas medidas com a «defesa dos 

interesses nacionais» e com a «defesa da ordem pública»463. Cunhal referia que 

reprimindo brutalmente as greves ordeiras dos trabalhadores, impedindo os industriais de 

aumentarem os salários, encerrando e ocupando militarmente fábricas e localidades, 
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prendendo, espancando e assassinando os trabalhadores e prender e demitir directores e 

gerentes de fábricas, o fascismo prejudica a produção e a economia nacional e lança o 

terror e a desordem nos centros fabris e nas ruas.  

Na opinião de Cunhal, o fascismo sufoca as greves com violência brutal porque 

quer fazer pagar aos trabalhadores as dificuldades económicas e financeiras criadas pela 

sua própria política, e quer manter os capitais, e proventos dos grandes «exploradores 

sem pátria». O fascismo sufoca brutalmente as greves porque sabe que as greves não são 

só uma arma poderosa nas mãos dos trabalhadores, como são uma grande escola de luta. 

Para Cunhal o governo fascista era o único responsável da situação de miséria dos 

trabalhadores, e intervém a ferro e fogo contra os grevistas, impedindo qualquer solução 

pacífica do conflito. Desta forma, o governo fascista revela a sua natureza antinacional e 

provoca prejuízos imensos à economia portuguesa. Defendendo condições mínimas de 

vida, os trabalhadores, recorrendo à greve, defendem os interesses nacionais. E são os 

fascistas que, reprimindo violentamente as greves, os prejudicam. São os trabalhadores 

que se identificam com a nação e são os fascistas que se divorciam dela464.  

Cunhal compara as greves de Outubro Novembro de 1942 com as de Julho-Agosto 

de 1943, e ainda com as de Maio de 1944, e esclarece que as greves de Outubro-

Novembro de 1942 foram, na opinião de alguns militantes, o «remate dum trabalho 

partidário anterior», duma preparação do ambiente no terreno legal, sendo que as 

segundas foram decretadas pelo Partido, sem que para tal existissem condições465.    

Cunhal diferencia as greves de 1942 e 1943, onde a diferença fundamental residia 

no facto de que, nas greves de Outubro-Novembro de 1942, não houve uma acção 

directiva do Partido, não houve um trabalho de organização de greve e, ainda, que tenha 

sido o Partido a orientar as lutas anteriores e ainda que tenham sido as organizações de 

base do Partido que, nalgumas empresas decisivas, conduziram a massa à greve, as greves 
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de Julho-Agosto apresentam o aspecto verdadeiramente novo de serem preparadas, 

organizadas e desencadeadas pelo Partido. 

Segundo Cunhal, alguns militantes do partido pensavam que não existiam 

condições para a greve, e concluem que, em Julho-Agosto e em 8 e 9 de Maio, o Partido 

não devia ter chamado as massas à greve não devia ter tomado a responsabilidade de dar 

a palavra de ordem «à greve». «Era melhor o incitamento que a ordem de parar»466. 

Cunhal considera que esta opinião não era justa porque já anteriormente alguns 

camaradas pensavam que não existiam condições para a greve em Julho – Agosto de 1943 

e em 8 e 9 de Maio de 1944, e que o Partido devia ter feito uma autocrítica pública depois 

das greves. Cunhal considera que as greves de 1943 e 1944 são marcos importantes na 

história do Partido. Em relação à greve de Julho-Agosto, «Alberto», no seu informe ao I 

Congresso Ilegal (III Congresso), referira-se a algumas dessas deficiências e erros. Em 

relação à greve de 8 e 9 de Maio, houve igualmente erros e deficiências. Em primeiro 

lugar: o Partido não soube acompanhar suficientemente o desenvolvimento da situação 

nacional de forma a prever com exactidão o racionamento do pão, a advertir e a preparar 

as massas, e daí resultou o racionamento decretado em fins de Abril de 1944, que veio 

colher de surpresa a organização do Partido. Em segundo lugar, o Partido não soube 

tomar medidas adequadas em relação à possível repressão da greve e, em vez de prevenir 

as massas contra o terror fascista, de organizar desde logo a solidariedade, de interessar 

outras camadas da população, o Secretariado dizia no seu manifesto de Maio que «se o 

governo fascista prender os trabalhadores e exercer a violência, com isso desencadeará a 

tempestade»467. Em terceiro lugar: o Partido não soube também fazer um estudo atento 

de todas as deficiências e erros.    

Duas semanas passadas sobre a greve, o governo de Salazar anuncia o aumento de 

pão fornecido aos trabalhadores. Segundo o comunicado da Intendência de 28 de Maio, a 

quantidade diária de pão seria de meio quilo. Na sequência da paralisação dos 
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trabalhadores e fabricantes de confeitaria, o governo restabelecia o fornecimento de 

farinha à indústria de confeitaria. Depois das lutas nas Fábricas de Lâmpadas Lumiar, os 

salários subiram de 5 para 20 escudos diários. A luta devia prosseguir e, portanto, era 

necessário que trabalhadores, operários e camponeses não adormecessem à sombra dos 

resultados alcançados pelas greves. A luta devia continuar, diariamente, nas fábricas e nos 

campos, «pelo Pão, pelos Géneros, pelos Salários», com greves e manifestações, sob uma 

pressão constante até que as reivindicações fossem alcançadas. Para atingir estes 

objectivos, os trabalhadores deviam formar comissões de operários nas fábricas, de 

representantes da população das vilas e aldeias. A conjugação de esforços entre 

camponeses e operários, numa luta comum com manifestações junto das autoridades 

locais e dos patrões, exigindo o aumento do fornecimento de pão. A sociedade 

portuguesa devia juntar-se a estes movimentos e há apelos à luta de outras camadas da 

população, como os comerciantes, patrões e proprietários. Os trabalhadores deviam ir aos 

seus sindicatos e esforçarem-se para que as direcções se interessassem pelo movimento 

da classe. O partido apela à formação de comissões locais, de bairro ou de empresa e à 

preparação de abaixo-assinados e cartas, dirigidas às autoridades, assim como recolha de 

fundos para o auxílio às famílias dos grevistas presos, perseguidos ou desempregados. O 

governo estaria a desviar nomeadamente para a Alemanha nazi, o trigo português, 

alimentando os soldados que combatiam na frente da II Grande Guerra.  

 O engenheiro João Câncio Furtado de Antas, director da firma Eugénio Gonzalez e 

Companhia é detido por readmitir ao serviço 100 operários grevistas; Manuela Câncio Reis 

Soeiro Pereira Gomes é punida com vinte dias de prisão por haver criticado por escrito a 

acção repressiva exercida pelo Ministério da Guerra, na Fábrica de Cimento Tejo, em 

Alhandra.  

António Assunção Tavares/«Tomé», operário das Fábricas Cimento Tejo, em 

Alhandra onde também exerceu trabalho legal como a organização de uma biblioteca é 

preso, por participar na paralisação da Fábrica, nos dias oito e nove de 1944 por incentivar 

outros operários a aderirem ao protesto e também porque participou na marcha sobre 
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Vila Franca de Xira, onde foi preso. Esteve preso de 8 de Maio de 44 a 28 de Outubro de 

1945. Esta informação está no seu processo-crime nº634/44 que se encontra noutro 

processo PIDE relativo a outra prisão468. Ele fazia parte da organização clandestina do PCP 

desde 1940 e foi aliciado por «Alex». Durante muito tempo pertenceu ao CL de Vila Franca 

de Xira, tendo a seu cargo o trabalho juvenil. Após a sua libertação, «Alex» convida-o a 

fazer parte do comité regional do Ribatejo. Deste CR faziam parte, «Vicente», «Bento» e 

«Rosa», sob a responsabilidade de «Alex». António Assunção Tavares assume o controlo 

político dos comités locais: CL de Alenquer, composto por, «António» e «João»; CL 

Azambuja, composto por, «José» e «Fausto»; CL da Vala do Ribatejo, composto por, 

«Humberto». Em Janeiro adoece e em Abril, «Alex» convida-o para «funcionário» do 

partido a viver na clandestinidade e por isso, vem para Lisboa. «Alex» apresenta-lhe 

«João» e este por sua vez, apresenta-lhe numa reunião do CL de Lisboa, «Vasco» e 

«Carlos»469. No CL ele fica sob controlo de «João» e desempenha tarefas na zona nº4, em 

ligação com «Bartolomeu», «Monteverde» e «Joaquim», responsáveis pelos trabalhos de 

organização clandestina, na Construção Civil (célula dez), pequenas oficinas de serralharia 

dispersas pela cidade e profissões liberais. «Júlio» e «Carlos» eram responsáveis pela 

célula das classes marítimas. As Construções Navais a cargo de «Martins», «Teodoro» e 

«Nunes», constituíam a célula onze. Estas apresentações foram feitas por «Alex» e até 23 

de Agosto, data em que foi preso, teve encontros periódicos com todos eles. «João» 

distribuía as tarefas e ele entregava-lhe os informes do desenvolvimento da organização, o 

produto das cotizações e ofertas em dinheiro que vinham das «bases». Inicialmente 

dormia em pensões e comia em tabernas, mas «João»470 disse-lhe para alugar uma parte 

de casa o que fez. A casa era na rua S. Caetano à Lapa, 36 e foi viver para aí, no dia 1 de 

Julho, com uma camarada cuja identidade desconhecia, «Gabriela»471. Permaneceu pouco 

tempo e foi preso pela Guarda-fiscal a dormir na estação de Pedrouços, Estoril, por 
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suspeita de assalto, o que não era verdade. A PIDE apreende-lhe dois documentos escritos 

por ele, António Assunção Tavares, Condições conspirativas da casa e Camaradas, além de 

outros papéis cifrados, pequenas notas inscritas em papéis que se destinavam a 

elementos de «base» e constituíam regras de actuação durante a permanência de tropas 

brasileiras que vinham actuar numa parada militar. A PIDE apreende ainda o manifesto, 

Liberdade e Demo, e instruções escritas que se destinavam à célula oito: classe dos 

marítimos472.  

 Gui Lourenço era filiado no PC desde 1942 (noutros processos em 1941) foi 

aliciado por «Alexandre», ou «Alex» que ficou impressionado com a actividade que ele 

desenvolvia na Fábrica de Cimento Tejo473. Gui fazia parte das comissões que 

espontaneamente de formavam entre os operários da Fábrica de Cimento Tejo, em 

Alhandra onde trabalhava como serralheiro, comissões que tinham como objectivo 

conseguir o aumento de salários e melhoria de condições de abastecimento, preconizando 

a formação de uma cooperativa. «Alex», impressionado com estas actividades convida Gui 

a trabalhar no partido, «legalmente», «em benefício das massas», cuidando que ninguém 

suspeitasse que estava a ser orientado, no seu trabalho, pelo partido comunista. Gui 

organiza com alguns camaradas seus a Cooperativa do Pessoal da Companhia Cimento 

Tejo, uma pequena Caixa de Auxílio na Doença dos operários da mesma fábrica, e ainda, 

uma Biblioteca no Alhandra Sporting Clube, assim como a criação de uma Aula de 

Instrução Primária, na sede do mesmo clube. Em Fevereiro de 1944 adoece, e muda-se 

para uma parte de casa que alugara em Algés. «Alex» que o visitava com regularidade 

convida-o a passar à clandestinidade, na categoria de «funcionário». O partido pagava-lhe 

quinhentos escudos mensais para o sustento da sua família, além da renda da casa, que 

por ordem de «Alex» alugara no lugar da Buraca, freguesia de Benfica, em Lisboa, com o 

nome de António Dias, com a profissão suposta de apontador da Companhia Pinto Bastos. 

Gui passou a pertencer ao CL de Lisboa e «Alex» apresenta-lhe outros camaradas desse 

comité: «Carlos Alberto» e «Rafael». As reuniões do CL eram na rua, ou em casa de 
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«Carlos Alberto». O processo de Albano Alves Simão/«Carlos Alberto»474, contém um 

documento que foi apreendido com procedimentos conspirativos como por exemplo 

nunca revelar a roupa que se usa na acção do partido. Quando este último partiu para 

lugar que desconhecia, Gui passa a reunir em casa de «Rafael»475, sob o controle de 

«Alex», que era responsável pela organização clandestina da área de Lisboa. Gui 

controlava as zonas números 4, 7 e 8. O CZ nº4 era composto pelos responsáveis pelos 

comités das classes: dos trabalhadores das carnes verdes, «Ramos»; dos motoristas, 

«Rogério»; dos empregados de escritório, «Vasco». Na mesma zona nº4 mas apenas 

ligado a Gui, havia o comité da classe dos gráficos, em que o responsável era 

«Bartolomeu». O CZ nº7 compreendia as fábricas Vulcano, Condutores Eléctricos, 

Borracha, Tintas e Simões, situadas em Benfica, cujo responsável era, assim como nas 

situadas na Pontinha, «José». O CZ nº8 era constituído por «Carlos», «João», «Costa», 

«Henrique», compreendendo exclusivamente os trabalhos de organização clandestina do 

PC, existentes nos Estaleiros Navais e Companhia União Fabril. Gui conhece-os a todos, em 

encontros previamente marcados, em diversos locais e ao ar livre, reunindo 

separadamente com esses elementos responsáveis, efectuando controlo político ao 

desenvolvimento das tarefas da organização clandestina comunista, em todas as 

organizações de «base», efectuando conjuntamente a cobrança da cotização mensal 

partidária e das ofertas em dinheiro, géneros e roupas, feitas pela «base» para auxiliar o 

partido. Gui pedia o número de jornais que «Alex» deveria entregar que por sua vez, os 

indicava ao aparelho distribuidor. Gui Lourenço usava na época os pseudónimos de 

«António» e «Álvaro». Em Janeiro, quando vivia na casa clandestina do partido, na 

Pontinha, com o nome de António Dias, adoeceu gravemente devido à neve que caiu e foi 

substituído por «Alex» nas tarefas do partido. «Alex» apresentou-lhe «Fred» e «Carlos» 

que passou para a casa ilegal que habitava. Só mais tarde soube que ele era na realidade 

Fernando António Piteira Santos/«Fred». «Alex» e Piteira trabalhavam juntos nesta casa 
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do partido, «tendo o cuidado de se isolarem em virtude de não serem assuntos de 

interesse de Gui». Pouco tempo antes de «Rafael» ser preso, «Alex» apresenta-lhe outro 

militante do CL de Lisboa, Salvador Pereira da Amália/«Carlos» e também do mesmo CL, 

«João». Gui abandona o trabalho neste comité e começa a trabalhar directamente com 

«Alex» que o utiliza para manter contactos com elementos dispersos da organização 

clandestina do partido, transmitindo-lhes as tarefas a desenvolver. Gui recebia de 

elementos isolados, géneros e dinheiro, angariados para auxiliar o partido. Todos os 

militantes que Gui contacta foram-lhe apresentados por «Alex»: na rua do Olival, 

«Máximo»; à porta do Paris Cinema, «José»; no largo da Estrela, «David»; largo da Boa-

Hora, «Rodrigues»; poço da Pontinha, «João»; na rua Nunes, na Pontinha, «Américo»; nas 

proximidades da igreja de Santa Isabel, «Bernardo»; na rua D. Dinis, «Baptista»; em 

Frielas, «Luis»; no Areeiro, «Silva»; no Rego, «Lino»; no largo da Luz, «Pachá»; nos 

Jerónimos, «Ricardo»; na Avenida Defensores de Chaves, «Adelaide»; na calçada Conde da 

Ribeira, «Júlio»; na rua da Luz, «Tomé»; na rua da Vitória, «Alexandre»; no Terreiro do 

Paço, «Filipe»; em local que não se lembrava, «Vasco». 

 «Alex» recebeu as apresentações dos elementos que tinham à sua 

responsabilidade a organização clandestina do PC nas unidades militares da guarnição de 

Lisboa e Cascais, bem assim como na Marinha de Guerra. Apenas conhecia os seus 

pseudónimos e encontrava-se com eles em locais e datas previamente marcadas, fazendo-

lhes entrega de senhas de reconhecimento que recebia de «Alex» para que fossem 

procurados e ligados à organização clandestina militar, os militantes das organizações civis 

de «base» que tinham sido incorporados no Exército e na Armada476. Na Rocha de Conde 

de Óbidos, «Artur»; na rua dos Lusíadas, «Armando», e nos Jerónimos com Júlio de Melo 

Fogaça/«Ramiro», todos da organização clandestina militar; em Camarate, o «Campos», 

que tinha a responsabilidade da organização na Marinha de Guerra. Gui recebia de «Alex» 

as senhas e depois cifrava-as em pequenos pedaços de papel, quer o nome quer a unidade 

militar a que pertenciam. Por ordem de «Alex» utilizou uma cifra específica que utilizava 
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nestas tarefas militares, vários sinais e a cada sinal correspondia uma letra do alfabeto. 

Aquando dos interrogatórios Gui Lourenço reconhece como seus, os três apontamentos 

em cifra que a polícia lhe mostra mas não lhes dá a «chave». Gui muda-se da casa da 

Pontinha para outra na Estrada da Portela, 38, 1º, Lisboa com o nome de João Rodrigues, 

onde se instala com a esposa e um filho e na companhia de Piteira Santos. Piteira 

trabalhava nesta casa com «Alex» e nessa dependência da casa clandestina do partido, a 

polícia encontra os arquivos do partido entregues a Piteira Santos e documentos, 

manifestos, jornais, durante o assalto que ocorreu no dia 10 de Julho de 1945477. 

 Piteira Santos responde que vivia nesta casa da Portela depois de ter sido 

libertado, em cinco de Setembro de 1938 e de ter pago a multa na sequência da 

condenação em TME do Porto, por ligações ao Bloco Académico Anti-Fascista, e não 

voltou a ter ligações a organizações semelhantes, até que em 1943 ou 44, foi convidado 

pelo seu amigo pessoal Álvaro Cunhal, a trabalhar na organização clandestina do PCP, 

junto do CC. Aceitou o convite e passou a colaborar no trabalho político e informação 

económica, com Cunhal e Francisco Ferreira Marquês, na época já falecido. Após a prisão 

de Marquês, em Abril de 1944, em reunião com Cunhal e Alfredo Dinis, decidiram que ele 

passaria à clandestinidade, devido à prisão de Marquês. Ele viveu numa casa clandestina 

do partido onde vivia igualmente «Alex», e poucos dias depois participou numa reunião 

efectuada com Alfredo Dinis e outro militante do Secretariado, que não soube identificar, 

por ter sido cooptado para o CC. Durante dois ou três meses, limitou-se a estabelecer 

contacto com «quadros ilegais», membros da direcção central do partido. Em Julho desse 

ano passou a exercer o «controlo político» do CR W8, região oeste sul ou seja, Torres 

Vedras e ao Norte das Caldas da Rainha. Durante o interrogatório afirmou que não se 

recordava dos nomes dos membros do CR. A partir de Novembro de 44 passou a exercer 

actividade na organização clandestina militar e por isso, instalou-se numa casa clandestina 

situada em Carnide, onde vivia «Álvaro». Piteira Santos/«Fred» foi apresentado a Gui 

Lourenço/«Álvaro» por Alfredo Dinis. Piteira Santos passou a controlar os trabalhos da 
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Comissão de Ligação Militar, composta por dois elementos da organização civil do partido, 

«Artur» e «Camponês», com o objectivo de estabelecer ligações com elementos de 

«base» e simpatizantes do partido, incorporados no Exército e na Marinha. A parte do 

Exército estava a cargo de «Artur» e a da Marinha a «Camponês». José Magro era 

«Artur». Estes contactos obedeciam a esquemas de utilização de senhas e cifras. Piteira 

Santos abandona esta tarefa em Abril e é substituído por Alfredo Dinis/«Alex». Como já 

iniciara trabalhos relacionados com o MUNAF, com Álvaro Cunhal/«Duarte» e José 

Gregório/«Alberto», Piteira Santos redige o anteprojecto de um manifesto clandestino 

que fazia apelo à constituição de GAC (Grupos Antifascistas de Combate), destinados a 

reunir os antifascistas e patriotas dispersos e a actuarem sob a direcção do Conselho 

Nacional de Unidade Antifascista que aprovou e mandou publicar. A impressão desse 

manifesto clandestino realizou-se numa tipografia em Loures propriedade de Mário Brito. 

Por ordem de «Alex», deslocou-se lá para receber o manifesto impresso478. Piteira Santos 

levantou a essa tipografia cerca de 5000 exemplares do manifesto que distribuiu por 

«Alex» e «Tomás», para serem posteriormente distribuídos pelos organismos de «base» 

do partido. Dias depois entregou a Mário Brito o original do manifesto clandestino A 

política fascista de vencimentos e salários e a honra de servir o Estado Novo, para que se 

imprimisse a quantidade de 30 500 exemplares, mas não sabia o nome do camarada do 

Secretariado que lhe entregara o original do manifesto. Piteira Santos assume ter escrito o 

artigo “Esta será a nossa voz”, para ser publicado no jornal A Voz do soldado. Ele entrega o 

original do artigo a «Alex», por ser ele o elemento de ligação, aos responsáveis por 

copiografar este jornal clandestino. Piteira Santos responde à PIDE que utilizava quer na 

organização clandestina, quer no campo militar, quer no civil do PCP e ainda no MUNAF, 

uma cifra inventada por si, com sinais e letras intercaladas, correspondendo cada sinal a 

uma letra do alfabeto. Embora não tenha dado a «chave» à Polícia, reconhece como 
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«rigorosa» a decifração dos documentos apreendidos na Estrada da Portela, onde vivia 

com Gui Lourenço/«Álvaro»479. Estabeleceu igualmente contactos com «Santos».  

 Em Junho de 45 encontrou-se na Praça Duque de Saldanha com um «quadro 

ilegal», Orlando Juncal da Silva/«Manuel» que vinha destacado do Norte para colaborar 

consigo no MUNAF. Encontraram-se de novo em Leiria onde lhe apresentou a outro e na 

Praça Duque de Saldanha, ligou «Manuel» a «Filipe» para lhe apresentar elementos 

antifascistas da região sul do Tejo. Piteira Santos foi preso a 12 de Julho de 45 quando 

pretendia entrar na casa clandestina do partido na Portela. Nesta casa a PIDE aprende 

dinheiro pertencente às organizações a que Piteira Santos estava ligado e ainda plantas 

das unidades militares do Batalhão de Sapadores de caminhos-de-ferro, Escola Prática de 

Administração Militar, Artilharia de Costa, Depósito de Material de Guerra de Beirolas, 

Infantaria número dois, de Abrantes, Artilharia Ligeira número 3, Escola do Exército, 

Regimento de Cavalaria nº2, terceira Companhia da Saúde, Batalhão de Caçadores, nº5, 

Escola Prática de Engenharia, Batalhão de metralhadoras nº1, Infantaria de Penafiel, Base 

Aérea da Ota, Quartel de Marinheiros de Vila Franca e uma planta do local onde se 

encontram aquarteladas as Unidades de Cavalaria e 7 e Infantaria 1. Piteira Santos afirma 

desconhecer a proveniência destes documentos.  

A PIDE apreende o rascunho de uma carta escrita por ele em nome do Conselho 

Nacional de Unidade Anti-fascista, dirigida ao presidente dos EUA e ao embaixador dos 

EUA em Portugal, após o falecimento do presidente americano. Piteira Santos/«Fred» 

assina o rascunho de uma carta, em nome da Comissão Executiva de Unidade Anti-

fascista, dirigida à Comissão Executiva da União Democrática portuguesa, instalada em 

Casablanca.  Piteira Santos considerava que «toda a sua actividade conduzia à obtenção 

para todos os cidadãos portugueses das condições necessárias para o exercício das 

liberdades democráticas cuja existência é a garantia da dignidade da pessoa humana»480. 
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Em 1946 Gui Lourenço é arguido conjuntamente com outros: Justino Marques de 

Jesus, Fernando António Canito, João Pires, António Ferreira Júnior, António da Assunção 

Chicharro e Humberto dos Santos Boavida – processo de averiguações 693/46. Segundo o 

Relatório481 da polícia na região teriam sido distribuído panfletos de carácter subversivo, a 

«incitar» o povo para se manifestarem nas comemorações do final da II Grande Guerra. 

Outros panfletos da autoria de um grupo de jovens destinavam-se ao «conhecimento 

público» de diferentes arbitrariedades cometidas contra operários da Covilhã. Nos muros 

de Alhandra teriam sido pintados dizeres como: «Abaixo Salazar, Viva a Democracia», 

«Alfredo Diniz há-de ser vingado», «Temos Fome», símbolos soviéticos. Na Vila houve 

uma manifestação dispersa pelas autoridades e na freguesia de Vialonga, manifestações 

com foguetes, Vivas à Liberdade, Nações Unidas, à Rússia, à Democracia, ao Comunismo, 

manifestações acompanhadas de Banda de música da Casa do Povo. Na Póvoa de Santa 

Iria houve uma tentativa semelhante que não aconteceu devido à presença da GNR. Os 

mentores e dirigentes desta acção seriam os mesmos que em A-dos-Loucos reuniam não 

se sabendo «o espírito das mesmas». Gui Lourenço seria um dos elementos que em A-

dos-Loucos reunia e teria sido visto em Alhandra com Justino Marques de Jesus, Fernando 

António Canito, João Pires, António Ferreira Júnior, António da Assunção Chicharro e 

Humberto dos Santos Boavida que também participavam das reuniões. Humberto dos 

Santos Boavida tomara parte activa na manifestação de Vialonga. A PIDE procurava 

António A. Tavares, Domingos Pires, Daniel Pio e o chefe da banda de música de Vialonga 

porque o primeiro fora o mentor da gorada manifestação de Vila Franca de Xira e o último 

teria sido o dirigente.  

 Assim sabemos pelo processo R 745/46 da PIDE que Gui Lourenço482e Justino 

Marques de Jesus483, Fernando António Canito, o Xaxa484, João Pires485, António Ferreira 
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Garida Júnior486, António da Assunção Chicharro487, Humberto dos Santos Boavida488 

recolhem ao Aljube comunicável. António Assunção Tavares ausenta-se para contactar o 

advogado Palma Carlos, no dia 9. A PIDE pede os registos criminais destes arguidos. João 

Pires afirmou conhecer as manifestações que se realizaram nos dias 8 e 9 em Vialonga, 

com vivas à Rússia e morras a Salazar e a comemorar o primeiro ano do fim da guerra, 

mas desconhecia quem as tinha organizado. Ele apenas participou na manifestação a 

comemorar o fim da guerra, e acompanhou com um grupo que tocava instrumentos 

musicais e deitava foguetes. Sobre as outras manifestações nada sabia nem vira ninguém 

gritar contra Salazar e a favor da Rússia. No auto de perguntas de Chicharro, ele confirma 

a mesma versão de Pires. Humberto Boavida afirma que não teve qualquer interferência 

nas manifestações. Justino Marques de Jesus responde que conhecia Gui Lourenço desde 

a infância, sendo mais tarde companheiro de trabalho na fábrica de Cimentos Tejo, donde 

se ausentou por alturas das greves de 8 e 9 de Maio de 44, e depois de ter sido preso, vira-

o duas vezes, num estabelecimento de bebidas em Alhandra, «sem que contudo 

houvessem falado em quaisquer assuntos que se relacionassem com qualquer actividade 

conspiratória ou revolucionária»489. Gui Lourenço responde que «desconhece em absoluto 

dos motivos que originam a sua prisão» a 8 de Março de 1946 e que depois de pagar a 

fiança, «nunca mais voltou a exercer qualquer espécie de actividade conspiratória ou 

subversiva». Desde que residia em Alhandra passou a trabalhar, umas vezes por conta 

própria, outras vezes na Electrificadora de Alhandra, procurando afastar-se das tabernas e 

                                                                                                                                                                                 
funcionário. A 15 de Novembro de 1945 é preso e posto à disposição do TME de Lisboa com o processo-
crime nº729/45. Em 28.3.45 é restituído à liberdade. A 10.5.46 é de novo preso por actividades clandestinas 
sendo arguido no processo-crime nº693/46. Em 4.11.47 é julgado e condenado na pena de 10 meses de 
prisão correccional, 500$00 e suspensão dos direitos políticos por 3 anos, processo nº32/GT. Processo 

nº17.607-CI (2) referente a Gui Lourenço e Ema do Rosário Garrafão ou Ema das Dores e Maria Natércia dos 
Santos Gomes Lourenço.   
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de outras diversões por motivos de saúde. Em relação à questão formulada pela polícia se 

continuava a ter reuniões conspiratórias, com elementos do PCP, em A-dos-Loucos, ele 

responde que «considera menos verdadeira a acusação» porque apenas se limita a 

trabalhar e há 3 anos que não ia a A-dos-Loucos. Não pintou frases subversivas e símbolos 

soviéticos que apareceram no dia 8 de Maio, e até considera falsas estas acusações, 

porque nessa noite esteve com pessoas amigas, jantou e ficou aí até cerca das 23,30, 

altura em que seguiu em direcção a sua casa e no trajecto entrou ainda no café de 

Alhandra. Esteve 10 a 15 minutos no café e depois seguiu para sua casa que dista cerca de 

150 metros do café. A entrada em sua casa por volta da meia-noite, pode ser confirmada 

pela mulher e pelos sogros490. António da Assunção Chicharro participou na manifestação 

para comemorar o primeiro aniversário do fim da guerra e deitou alguns foguetes. Ia a 

passar em frente à Casa do Povo quando viu um ajuntamento de gente e uma pequena 

banda de música. Foi dessa Casa do Povo na manifestação até à sua casa mas não ouviu 

ninguém dar vivas à Rússia e morras a Salazar. «Não é político e só lhe interessa o 

trabalho a fim de poder sustentar a sua mulher e os seus cinco filhos». Humberto dos 

Santos Boavida ouviu os foguetes de sua casa e só depois soube que festejavam o fim da 

guerra. Ele entendia sua prisão como uma vingança pessoal. António Ferreira Garida 

Júnior acompanhou a manifestação e Fernando António Canito, o Xaxa, saiu de casa 

porque ouviu música e foguetes na rua assim como vivas à República e à «nossa secular 

Aliada», mas não «é político e só lhe interessa o trabalho». Ele considera que a sua prisão 

era uma vingança pessoal de Francisco Gonçalves Silva que quando se embebeda diz que 

é da «PVDE» e mostra uma pistola grande e outra pequena. Na “Proposta” estes arguidos 

saem em «liberdade vigiada»491.  

Em 1953 Gui Lourenço escrevia que «O bolchevismo corrente de pensamento 

político e partido político existe desde 1909. Somente a História completa do bolchevismo 

pode explicar de maneira satisfatória como ele pode elabora e manter, nas mais difíceis 

condições, a disciplina de ferro necessária à vitória do proletário. Antes de tudo, põe-se a 
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questão? O que é que cimenta a disciplina do partido revolucionário? O que é que a 

fortalece? É em primeiro lugar, a consciência da vanguarda proletária e a sua dedicação à 

revolução, domínio da mesma, o seu espírito de sacrifício, o seu heroísmo. E em segundo 

lugar, a sua aptidão em se apoiar nas massas dos trabalhadores da massa proletária antes 

de tudo»492. 

 

 

Fotografia de Gui Lourenço que consta do Processo PIDE nº32/GT, p.2. 
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8. A ORGANIZAÇÃO CLANDESTINA COMUNISTA. O ASSALTO ÀS CASAS CLANDESTINAS DO 

PCP EFECTUADO NOS ANOS QUARENTA E CINQUENTA 

Na casa clandestina do Pote d’ Água, foram encontradas provas da presença de 

Fernando António Piteira Santos/«Fred» na reunião ampliada do Comité Central do PCP. 

Estes documentos apreendidos eram duplicados dos apreendidos no arquivo de Joaquim 

Pires Jorge/«Gomes», na casa de S. Romão do Coronado. A PIDE confrontou os arquivos 

destas casas, com os aprendidos a Miguel Pereira Forjaz de Lacerda/«Pinheiro», João 

Lopes dos Santos/«Rafael», Salvador Pereira da Amália/«Gustavo», e Joaquim António 

Campino/«Filipe». Este último tinha um arquivo «recheado», com toda a organização da 

região da margem sul do Tejo, região da cortiça, Cova da Piedade, Seixal, Barreiro, Alhos 

Vedros, Montijo, Grândola, Ermidas, Santiago do Cacém e Sines. Neste arquivo a polícia 

encontra o informe de «Filipe» à V reunião ampliada do Comité Central.  

Durante os interrogatórios, Fernando Piteira Santos confirma que, na segunda 

quinzena de Maio, esteve numa reunião ampliada do CC, numa localidade entre Porto e 

Coimbra, lugar da Granja, onde o partido alugara uma casa para o efeito. A vivenda junto 

à Granja foi alugada por Flávio Soares Martins/«Chaves»  que levou Armanda de 

automóvel para que se instalassem na casa uns dias antes para preparar a logística da 

reunião. A esposa de «Chaves» era a patroa e Armanda da Conceição Silva 

Martins/«Maria» a empregada.  

 Piteira Santos partiu de Lisboa com outro elemento do CC, «Luis», e, quando 

chegaram a Mogofores, apearam-se e tomaram a estrada nacional para Norte, e seguiram 

a pé ao encontro de um automóvel que os aguardava, em lugar previamente combinado. 

Seguiram de carro durante a noite, para local que desconhecia e permaneceram na casa 

em reuniões contínuas durante uma semana, comendo e dormindo no mesmo local. 

Nestas reuniões, discutiram a composição do CC e a designação de novos elementos para 

este órgão, a criação e composição do Bureau Político, a eleição do Secretariado, tarefas 
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de organização e a política de Unidade Nacional, com o objectivo de lutar pela instauração 

da democracia em Portugal.  

Nestas reuniões, estiveram presentes os membros do Secretariado anterior: 

«Duarte», «Santos», «Gomes», «Alex», «Amílcar», «João»; e os «quadros legais»: «Rosa», 

«Augusto», «Filipe», «Carlos», «Luiz», «Lima», «Pinheiro» e «Joana»493. Nessas reuniões 

foram reeleitos para o Secretariado: Álvaro Cunhal/«Duarte», Manuel Guedes/«Santos» e 

José Gregório/«Alberto», que não esteve presente; do Bureau político, Joaquim Pires 

Jorge/«Gomes», Alfredo Assunção Dinis/«Alex», Sérgio de Matos Vilarigues/«Amílcar», 

Manuel Domingues/«Luiz», adquirindo este último a qualidade de membro do CC. Nessas 

reuniões aprovaram ainda a candidatura de «Filipe» e de «Pinheiro»494.  

Em 1945, o Secretariado era composto por José Gregório/«Alberto», Manuel 

Guedes/«Santos», Álvaro Barreirinhas Cunhal/«Duarte». O Comité Central era constituído 

por: Luís Domingues/«Luís», António Dias Lourenço da Silva /«João», António ou Manuel 

Guedes da Silva/«Augusto», Miguel Pereira Forjaz de Lacerda/«Pinheiro», Joaquim Pires 

Jorge/«Gomes», Fernando António Piteira Santos/«Fred», Álvaro Barreirinhas 

Cunhal/«Duarte», Sérgio de Matos Vilarigues/«Amílcar», Alfredo da Assunção 

Dinis/«Alex», Manuel Guedes/«Santos» e ainda  «Rosa», «Carlos», «Lima» e Cândida 

Ventura/«Joana» em determinadas altura «Margarida». A expulsão de Piteira Santos 

deve-se ao facto de ter falado na prisão e entregue parte da organização, assim como 

Inácio da Costa que, além de delatar, denunciou a preparação do assalto a uma carrinha 

de valores. 

Miguel de Lacerda disse que, em fins de Maio de 45, apareceu em sua casa José 

Gregório/«Alberto», que permaneceu dois dias, para assistir a uma reunião do Comité 

Local do Porto, onde também estiveram presentes «Carlos», «Alberto» e «João», tendo 

analisado o desenvolvimento dos trabalhos. Durante a permanência de «Alberto» em casa 
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de Miguel de Lacerda, por ordem de Pires Jorge, a esposa dele, «Conceição», seguiu para 

um determinado local que Miguel ignorava, levando consigo utensílios de cozinha e 

géneros. Três dias depois, por ordem de Pires Jorge, que o acompanhou até um 

determinado ponto da estrada Porto-Espinho, entrou dentro de um automóvel que aí 

estacionou e seguiu para uma casa em local que ele desconhecia porque era de noite mas 

o trajecto fora curto. Nessa casa, já estavam a mulher dele e mais duas camaradas 

funcionárias e ainda 12 homens «funcionários» do partido, uns do Secretariado, outros do 

comité central e ainda dos comités regionais que ali se encontravam em reunião ampliada 

do comité central do PCP. Das funcionárias que estavam nessa casa apenas uma, Cândida 

Ventura/«Joana», participou na reunião do comité central porque as outras duas 

realizaram apenas tarefas domésticas, durante os oito dias que todos eles permaneceram 

nesta casa, em reuniões contínuas, comendo e dormindo, sem saírem de casa. Miguel 

Lacerda não conhecia a totalidade dos camaradas que estavam reunidos na casa. Pires 

Jorge tinha-lhe apresentado Álvaro Cunhal/«Duarte», «Santos» e «Augusto», que 

trabalhara com ele no comité local do Porto, mas com o pseudónimo de «Fernando». Os 

outros funcionários eram: Fernando António Piteira Santos/«Fred», Assunção 

Dinis/«Alex», Sérgio Vilarigues/«Amílcar», Joaquim Campino/«Filipe», «Rosa», «Luiz», 

«Lima» e Francisco Inácio da Costa /«João».  

A reunião ampliada do comité central do partido tinha a seguinte ordem de 

trabalhos: 1º- A situação política nacional e internacional e as tarefas do Partido; 2º- A 

organização do movimento de unidade nacional; 3º- a opinião da organização comunista 

prisional do campo do Tarrafal, sob a orientação do Partido; 4º- Tarefas de organização. 

No início de cada reunião, em cima das mesas e em frente ao lugar onde cada um 

se sentava, estavam as conclusões relativas à ordem de trabalhos, devidamente 

dactilografadas, a fim de serem discutidas e aprovadas. Títulos dos documentos: “Projecto 

de resolução sobre o governo de unidade nacional”; “Projecto de resolução sobre a 

actividade das organizações de unidade nacional anti-fascista”; “Fundos do partido”; 
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“Organização nas forças armadas”; “Organização da Juventude”; “Organização 

solidariedade anti-fascista”; “Organização de pescadores”; “Quadros”495.  

Nesta reunião do CC do PCP, apenas discutiram os três primeiros documentos que 

acabo de citar, tendo sido lido o terceiro ponto da Ordem de Trabalhos, sem qualquer 

discussão, assim como os restantes documentos. Miguel de Lacerda opinou e discutiu 

toda a documentação mas não pode votar por não pertencer ao CC, embora numa 

reunião anterior a esta tivesse ficado aprovada a sua candidatura a este órgão. Quando 

estas reuniões terminaram, cada um seguiu para o seu sector, Miguel e Armanda, Pires 

Jorge, «Chaves» do sector intelectual do Porto e ainda «Rosária», que tinha ajudado 

Armanda nas tarefas domésticas, seguiram no mesmo carro, conduzido por um 

desconhecido, durante a noite.  

Salvador Pereira da Amália/«Gustavo» reconhece que tomou parte na reunião 

ampliada do CC do partido, que durou cinco dias, mas apenas para conhecer e tomar 

contacto com os dirigentes, visto que era a primeira vez que participava numa reunião de 

tanta importância. O seu lugar era de mero assistente porque as discussões efectuavam-

se por dirigentes com maiores responsabilidades. Para assistir a esta reunião e por ordem 

de «Alex», apanhou o comboio para Ovar, onde o esperava «Filipe». Depois, foram 

marchando pela estrada a pé, durante algumas horas, para local desconhecido, até à casa 

onde já se encontravam os outros membros do CC. Permaneceu aí 5 dias e regressou pelo 

mesmo caminho. Não se recorda de quem lá estava, à excepção de «Alex», que já 

conhecia, «Pinheiro» e «Fred», seus companheiros de prisão, e que são, Miguel Forjaz de 

Lacerda e Fernando Piteira Santos, respectivamente.  

A resolução desta reunião ampliada do CC do PCP, seguida da reunião do seu 

Bureau Político onde foi aprovado o “Manifesto a todos os portugueses”, foi publicada no 

órgão de imprensa do PCP496. Entre as resoluções tomadas destaca-se a do CC “Resolução 
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sobre o governo provisório de Unidade Nacional”, onde se denuncia o carácter fascista da 

governação salazarista. Perante um país afastado do conjunto das nações democráticas, 

finda que está a II Grande Guerra, Salazar preparava-se para maquilhar o regime, 

mostrando ao mundo a sua disponibilidade para a formação de um governo democrático 

convocando eleições. Para o CC do PCP, a instauração de um regime democrático em 

Portugal só era possível com a insurreição das massas populares, associadas a um 

levantamento «da parte patriótica das forças armadas». A previsão do derrube do 

governo de Salazar, por meios pacíficos, «por uma revolução de palácio», implicava a 

formação de um governo de transição, o que não afrouxaria as lutas e reivindicações 

dirigidas pelo partido. Nesta resolução apresentada em nove pontos, prevê, no seu ponto 

7, a formação de um governo provisório de unidade nacional, no caso da queda do 

governo «fascista» de Salazar. Este governo, saído de eleições livres e democráticas 

convocadas num prazo máximo de seis meses, teria o beneplácito das nações 

democráticas. Para o PCP, estas eleições ditas «livres» implicavam a plena «liberdade de 

agitação eleitoral»497, com o conhecimento legal de todos os partidos e organizações anti-

fascistas, sufrágio universal, direito de voto independentemente do sexo, fortuna, voto 

directo, escrutínio secreto. Este governo incluiria representantes de todas as forças 

políticas anti-fascistas.   

Em 1942, a PVDE prendera quadros importantes do partido: Fogaça, Militão e 

Pedro Soares e, nesse ano de 45, lança uma das maiores ofensivas contra a direcção do 

partido e as suas casas clandestinas. 

Segundo o inspector da PVDE, Fernando de Sousa Gouveia, Miguel Pereira Forjaz 

de Lacerda fraquejou porque a mulher, Armanda da Conceição Silva Martins/«Maria» 498, 

estava grávida e contou toda a sua actividade, comprovada pelo «arquivo» aprendido. 
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Idem, Ibidem, p.1. 
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 Ela tinha um irmão Júlio da Silva Martins preso em 1961 como funcionário que vivia na casa clandestina 
de Linda-a-Velha. Parte da documentação falsificada era produzida por ele, e também José Augusto da Silva 
Martins casado com Casimira Silva (ex-mulher de António Dias Lourenço) presos na casa de Coimbrão. Nesta 
casa, foram presos os dois e ainda António Bastos Lopes e Mercedes de Oliveira Ferreira, irmã de Sofia 
Ferreira presa na casa do Luso com Álvaro Cunhal.  
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Apesar do seu estado, recusava-se a dizer o nome e a trair o partido, ameaçando o marido 

de divórcio se ele o fizesse. Resistiu durante três meses e depois fez declarações. Eles 

foram presos na casa clandestina da Maia em Junho de 1945 e segundo o inspector 

Gouveia, a sua vida teve uma curta duração.  

«Funcionários» são todos os «membros» do partido, quer sejam efectivos ou 

substitutos do Comité Central, quer sejam simples «responsáveis» de «sector», que vivem 

na clandestinidade, com o objectivo de promoverem acções de organização, agitação e 

mobilização das massas, para como fim último derrubarem o regime. Normalmente, 

utilizam identidades falsas, com que alugam as casas e encobrem perante os vizinhos e 

conhecidos, a sua verdadeira identidade e actividade. A recolha de fundos para o partido 

reveste-se da maior importância e para tal organizam peditórios, vendem rifas, além das 

cotizações de filiação e da venda de imprensa clandestina entre filiados. Estes 

«funcionários» cortam todas as ligações familiares, assim como os contactos com pessoas 

conhecidas. Nessas casas clandestinas, habita sempre um casal, verdadeiro ou não, ou 

seja, constituído por marido e mulher, mas apenas uma «amiga» ou «companheira» e 

ainda um terceiro elemento, por norma outro homem.   

No auto de perguntas499 que a PVDE formula a Miguel Pereira Forjaz de 

Lacerda/«Pinheiro», a PVDE confirma que ele era militante do PCP desde 1942 e tinha 

entrado para o partido a convite de «Crespo»500. Na organização, elaborou vários 

trabalhos de tradução e dactilografou diversos textos de ideologia marxista que depois 

entregava a «Crespo» e estabeleceu ligação com o «Real», que trabalhava na Fábrica 

Têxtil do Porto, que o ligou a um operário chamado «Ramos». A organização cresceu com 

outras células de fábrica e de empresa, pelas quais distribuía imprensa clandestina e 

material de propaganda e efectuava a cobrança da cotização semanal do partido. O seu 

trabalho era controlado por «Alberto»,501 que lhe tinha sido apresentado por «Crespo». 
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 “Auto de perguntas” de 10 de Outubro de 1945, Processo PIDE nº 729/45, p.110 e seguintes. 
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 José Augusto Silva Martins/«Crespo», «Juca», «Alves». Responsável pelas tipografias do partido. Era 
casado com Casimira Martins, ex-mulher de António Dias Lourenço.  
501

 José Gregório. 
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Algum tempo depois, «Alberto» foi substituído como «controleiro» por «Gomes»502. Ele 

responde nos interrogatórios que recebia de «Crespo» material de propaganda 

clandestina, destinado à organização do Norte e transportara nessas cinco viagens 12 000 

exemplares do jornal clandestino Avante! e 1000 exemplares de o Militante, além de 

outras publicações de propaganda clandestina, uma para ser entregue gratuitamente e 

outra para ser vendida. Este material era entregue a Pires Jorge ou a «Fernando». Depois 

de casar com Armanda, pede a demissão da Câmara Municipal do Porto e foi instalar-se 

com a esposa, numa casa ilegal do partido, no lugar da Guarda, em Moreira da Maia, 

Porto, onde habitavam com outro funcionário do partido, «Fernando».  

Miguel Pereira Forjaz de Lacerda/«Pinheiro» tentou organizar o comité local do 

Porto, que ficaria constituído por ele, pelo «Fernando» e por «Luiz», da Litografia Nacional 

e ainda «Manuel», responsável pela célula de empresa de uma Fábrica de Fiação 

conhecida como fábrica dos ingleses. Mais tarde, «Fernando» é substituído por um 

funcionário que vem da organização do sul, «Carlos Alberto», cujo verdadeiro nome 

desconhecia. Só no dia em que foi preso, a 14 de Junho, soube que Albano Alves Simão 

era na verdade, «Carlos Alberto».  

Com a substituição de «Fernando» por «Carlos Alberto», ele ficou com a 

responsabilidade do controle político, das seguintes células de empresa: Fábrica de Fiação 

dos ingleses em ligação com «Manuel»; Fábrica de Fiação Jacinto em ligação como 

«Dario»; Fábrica Têxtil de Carvalhinho em ligação com o «Jacinto»; Companhia dos 

Caminhos-de-ferro do Norte de Portugal, em ligação com o «Ferreira» e a Companhia dos 

Tabacos, em ligação com um funcionário, de quem não se lembrava o nome. Durante um 

certo tempo ele entregava toda a propaganda clandestina necessária ao desenvolvimento 

das organizações a seu cargo.  

Devido às prisões efectuadas em Dezembro de 1944 pela Delegação da Polícia do 

Porto, Miguel Pereira Forjaz de Lacerda perdeu o contacto com as células de empresa das 
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fábricas dos têxteis artificiais, Jacinto e dos ingleses. No princípio do ano de 1945, ele 

estabeleceu ligação com um elemento da Companhia Carris de Ferro do Porto, por 

intermédio de Batista, operário da Companhia União Fabril Portuense, com o pseudónimo 

de «Vasconcelos» e orientou-o no sentido de desenvolver actividade dentro da 

Companhia, com o objectivo de recrutar o maior número de simpatizantes e organizar 

uma célula de empresa.  

Em Fevereiro de 1945, Pires Jorge apresenta-lhe, vindo do sul, «Raio X» e, a partir 

daí, houve uma grande reformulação em todo o trabalho da organização clandestina do 

partido, a norte do país, constituindo-se então definitivamente o comité local do Porto, 

composto por ele como responsável do mesmo e «Carlos Alberto» e também Francisco 

Inácio da Costa/«Raio X», que mudou de pseudónimo e passou a ser «João». Com esta 

remodelação, Miguel Lacerda ficou a controlar apenas o comité de classe, organizado 

clandestinamente entre o pessoal da Companhia dos Caminhos-de-ferro do Norte de 

Portugal. A restante organização local do partido foi entregue a «Carlos Alberto», e «Raio 

X», agora «João». Miguel Lacerda fica com a responsabilidade de várias organizações 

regionais que anteriormente estavam a cargo de Pires Jorge e que, pelo seu 

desenvolvimento, se tornaram impossíveis de executar503.  

Francisco Inácio da Costa/«João» usava o nome de António Rodrigues Júnior para 

encobrir a sua verdadeira identidade. Ele pertence ao comité regional do Douro, ao 

comité local do Porto mas, por altura das greves de 1943, residia na Vila do Barreiro e 

trabalhava na Companhia União Fabril. Nessa época, foi aliciado por «Joaquim» e recebia 

o jornal Avante!. Depois, é que se ligou a Joaquim Campino/«Filipe», com o qual 

organizava mapas de receitas e despesas e a quem entregava as receitas das subscrições, 

das vendas de rifas que recebia do «Joaquim», que era também da vila do Barreiro e do 

«Jorge», que lhe tinha sido apresentado por este último.  
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Francisco Inácio da Costa/«Raio X» passou a controlar o trabalho político de 

«Jorge», que tinha a seu cargo a organização do partido, da área de Alhos-Vedros e Moita, 

especialmente as fábricas de J.R. Valagão, Madeira, Corcheira e diversos. «Joaquim» 

passou a receber mapas e informes dos trabalhos de organização do partido a cargo dele, 

nas fábricas Herold, Teodoro Barreiros e Barreiros-Lavradio, Cantinhos e Ferreira Filipe, 

prestando contas de todo o seu trabalho a «Filipe».  

No mês de Outubro, por ordem de «Filipe», abandona o Barreiro e vai viver para 

um quarto alugado no Campo Mártires da Pátria. A seguir, por ordem de «Alex», segue 

para a casa clandestina do partido em Ermesinde, onde conhece «Laura»504 e «Luís» e 

quem o vai buscar à estação de comboios daquela localidade é Pires Jorge/«Gomes».  

Miguel Forjaz de Lacerda505 responde durante os interrogatórios que a organização 

do Minho Litoral era designada pela letra J e ele era o responsável pelo seu controlo 

político, de agitação e de propaganda. As vilas da Póvoa do Varzim e de Vila do Conde são 

J12 e J13, respectivamente, e ele tinha a responsabilidade de entregar quinzenalmente 50 

jornais Avante! e 10 Militante, destinados à sua organização, a cargo de «Blanco». Ele era 

igualmente responsável pelo controlo de toda a província transmontana, designada pela 

letra M, e acompanhava por vezes Pires Jorge, que o apresentou a «Boudieni», 

responsável pela organização local de M1-Chaves. Dali seguiram para M2-Vila Pouca de 

Aguiar, onde o seu responsável era «Meireles», e para M3- Vila Real, a cargo de 

«Mineiro». No regresso, passaram por M6-Régua, onde Pires Jorge lhe apresentou 

«Antunes», responsável pela organização local. Na companhia de «Manuel», que era o 

delegado do partido no comité de unidade antifascista do Norte e que ele conhecera na 

casa clandestina habitada por Pires Jorge, foi para a vila da Régua e para M5-Mirandela, 

onde «Manuel»506 o apresentou a «Eduardo», responsável pela organização local. Ainda 

em Mirandela, «Manuel» apresentou-lhe «Namora», responsável por M12- Paradela e 

M13-Mascarenhas, aldeias próximas de Mirandela. Depois destas duas viagens de 
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 “Auto de perguntas” de 10 de Outubro de 1945, Processo PIDE nº 729/45, p. 113. 
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apresentação, Miguel Lacerda fez ainda mais três viagens de controlo a todas as 

localidades atrás citadas, onde distribuía a imprensa clandestina do partido, e outro 

material de propaganda, distribuído gratuitamente, necessário às organizações locais, em 

número variável mas que se pensa ser de 100 exemplares quinzenais do jornal Avante! e 

50 mensais do Militante. Nestas reuniões, além de deixar a imprensa, dava instruções 

necessárias à organização e recebia informes, cobrava o produto da venda de jornais e 

recebia ainda ofertas, feitas pela organização local, para o auxílio do partido.  

Poucos dias antes da sua prisão, a 14 de Junho de 1945, cumprindo indicações de 

Pires Jorge, Miguel Lacerda seguiu com Albano Alves Simão/«Carlos Alberto» para M6-

Régua, M2-Vila Pouca de Aguiar e M3-Vila Real e apresentou-o aos responsáveis das 

organizações locais porque o controleiro passaria a ser «Carlos Alberto». De Vila Real foi 

sozinho para um encontro previamente marcado em M1, enquanto «Carlos Alberto» 

regressou ao Porto. Na região do Minho Interior, letra J, encontrou-se com um funcionário 

que lhe tinha sido apresentado por Pires Jorge, «Jaime», para que este passasse a 

controlar esta vila porque o anterior responsável seguiria para M22-Bragança, onde lhe 

apresentou o responsável. Depois seguiu para M5-Mirandela, ao encontro de «Mário», 

que também exercia actividade na região J, para lhe entregar o controlo das organizações 

clandestinas existentes em M5, M12, M13, apresentando-lhe os seus responsáveis. 

Entregou as localidades M25 – Lamas Podence e M26- Valpaços. Depois de distribuir as 

tarefas na região M, Miguel Lacerda ficou responsável em manter o contacto com os 

responsáveis do aparelho de fronteira, estabelecidos em M1-Chaves que, para esse fim, 

lhe tinham sido apresentados por Pires Jorge, aquando da viagem que ele fez com ele.  

O aparelho de fronteira era a organização instalada nas proximidades da fronteira 

portuguesa que, mantendo contacto com uma organização idêntica instalada em Espanha 

junto à fronteira, permitia a passagem clandestina de elementos das duas nacionalidades 

que quisessem escapar à acção da polícia ou de estabelecer qualquer ligação entre os 

comunistas portugueses e espanhóis. Em qualquer dos casos, o responsável vinha sempre 

a M1-Chaves no dia previamente marcado, ao encontro do elemento do partido 
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encarregado do respectivo controlo que recebia ou entregava a pessoa que queria 

atravessar a fronteira. Havia dois aparelhos de fronteira instalados nesta área, Cambedo, a 

cargo de «Ruas»507, e em Casas de Monforte, a cargo de «Maia», localidades designadas 

por M12 e M24. Nas várias viagens de controlo aos dois aparelhos de fronteira, nada 

aconteceu de anormal, mas houve uma vez em que apareceu subitamente em M1-Chaves, 

o «Ruas», acompanhado de um indivíduo que se dizia ser espanhol e se apresentou como 

«Dimas» e que «Ruas» lhe disse ter sido avisado que devia receber um camarada 

espanhol através do aparelho de fronteira e entregá-lo ao PCP. Miguel Lacerda 

interrompeu esta viagem de controlo no dia 10 de Maio de 1945 quando tinha a 

responsabilidade da região M, a fim de acompanhar «Dimas» até à casa clandestina do 

partido em Ermesinde, onde o foi instalar. Nesta casa, vivia «Luiz», cujo nome verdadeiro 

era Manuel dos Santos, evadido da Cadeia Civil de Lisboa em 1943. «Dimas» ficou na casa 

de Ermesinde a aguardar o esclarecimento do partido comunista espanhol, num encontro 

que devia realizar-se no dia 27 de Junho de 1945 em M1-Chaves com o responsável pelo 

aparelho de fronteira, «Ruas». Miguel Lacerda não apareceu ao encontro porque já estava 

preso. Ele fez ainda mais duas viagens à região da Beira Litoral, distrito de Aveiro, N, para 

estabelecer as ligações que anteriormente estavam a cargo de «Fernando» e que durante 

o ano de 1944 estiveram paralisadas.  

Miguel Lacerda foi para essas localidades com diversas senhas de ligação508. A vila 

de Espinho era N7 e estabeleceu contacto com «Barros», que por sua vez o ligou com N8 – 

Lamas-Paços de Brandão. Visitou N10-Ovar e estabeleceu contacto com «Lima», que o 

incumbiu da organização local. Todos eles recebiam a imprensa clandestina do partido. 

«Lima» ficou encarregue de estabelecer a ligação com «Cardoso», que não pode 

desenvolver trabalho de organização. Em fins de Maio, José Gregório/«Alberto» 
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 Agostinho Saboga. Vivia numa casa clandestina entre Casas Novas e Casais, arredores de Coimbra. Na 
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permaneceu dois dias, para assistir a uma reunião do Comité Local do Porto, em que 

também estiveram presentes, «Carlos», «Alberto» e «João», tendo analisado o 

desenvolvimento dos trabalhos. Durante a permanência de «Alberto», em casa de Miguel 

de Lacerda, por ordem de Pires Jorge, a esposa dele «Conceição», seguiu para um 

determinado local que Miguel ignorava, levando consigo utensílios de cozinha e géneros. 

Ia para a V Reunião Ampliada do CC do PCP, na Granja próximo do Porto. 

Dias após a sua presença na V Reunião Ampliada do CC do PCP, Miguel seguiu 

viagem para Trás-os-Montes, M, para entregar o controlo dos funcionários do partido, 

tendo regressado na noite anterior à sua prisão. A bicicleta apreendida fora-lhe dada por 

Pires Jorge, para ser utilizada nas suas ligações dentro da organização e pertencia ao 

partido, assim como os 1200 escudos que foram apreendidos pela polícia. A cada casa 

clandestina o partido atribuía a verba de 800 escudos mensais para a sua manutenção, 

despesas de alimentação e alojamento. A máquina de escrever, tipo comercial, marca 

Royal era do partido. Só as mobílias e a roupa eram dele.  

Na “Proposta”,509 a PIDE levanta o termo de incomunicabilidade aos seguintes 

arguidos: Miguel Pereira Sarmento Forjaz de Lacerda, Guy Lourenço, Orlando Juncal Silva, 

Joaquim António Campino, Fernando António Piteira Santos, Francisco Inácio da Costa, 

Barnett, Salvador da Amália/«Gustavo», Albano, Mourão, Louro, A. Tavares, Joaquim 

Correia, Prudêncio Carneiro, passando a regime normal. O nome de Álvaro 

Cunhal/«Duarte» não consta desta lista, embora fosse arguido no mesmo processo. 

O jornal Avante publica, no número 80 e seguintes, ou seja, desde Agosto de 1945, 

notícias sobre a prisão destes seus funcionários e membros do MUNAF, valorizando o seu 

comportamento na cadeia e exigindo a sua imediata libertação. Miguel Forjaz, 

empregado, preso no Porto; Fernando António Piteira Santos; Dalila Fonseca, com 12 anos 

de luta e 4 prisões; Guy Lourenço, operário da Cimento Tejo; Alcindo de Sousa, 

serralheiro; Salvador da Amália, operário fundidor de Setúbal; Joaquim António Campino, 
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do Poço do Bispo; Albano Simão, operário da Covina, Sacavém; Orlando Juncal Silva, anti-

fascista; Francisco Inácio da Costa, operário da CUF, Barreiro; Barnett, operário corticeiro 

em Vendas Novas; João Lopes, operário da construção civil de Lisboa510.  

Neste jornal, referem-se ao assassinato de «Alex», membro do Bureau Político do 

CC do PCP e de Germano Vidigal, presidente do Sindicato da Construção Civil de 

Montemor e membro do seu CL. «Alex» tinha um extenso passado ao serviço da causa 

comunista e do SVI511. Alfredo Assunção Diniz em 1926 era membro da JC, do SVI, em 40 

aquando da reorganização luta contra a «provocação» e, em 1941 é responsável pela 

célula da empresa metalúrgica Parry e Sons, estaleiros navais e CL de Almada; foi o 

impulsionador das greves de 42 na região de Lisboa; em 1943, faz parte do CR de Lisboa, 

com Ferreira Marquês, que foi assassinado pela PVDE. Em Julho e Agosto desse ano, dirige 

as greves da região de Lisboa onde participam cerca de 30 000 trabalhadores e passa à 

ilegalidade. No I Congresso ilegal do PCP, é eleito para o CC. Activista nas organizações 

regionais de Lisboa, margem sul do Tejo e Ribatejo. Em Maio de 1944, constitui o comité 

dirigente da Greve de 8 e 9 de Maio de 1944. Em 45, é eleito para o Bureau político do CC 

do PCP. É assassinado a 4 de Julho pela PVDE512.  

Após a prisão de grande parte dos seus dirigentes, o partido publica um artigo no 

seu órgão de imprensa, referindo que o Manifesto do Bureau Político do PCP está 

assinado pelos camaradas Álvaro Cunhal, José Gregório, Manuel Guedes, Joaquim Pires 

Jorge, Sérgio Vilarigues e José Luiz Domingues.  

No auto de perguntas de 13 de Outubro de 1945, à ordem de Catela, Fernando 

Fernandes Barnett/«Wenceslau» respondeu que pertencia ao comité local de Lisboa, do 

partido, e distribuía propaganda subversiva na área da grande Lisboa. Ele entrara para o 
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partido em Março de 45, a convite de «Filipe», que lhe fora apresentado em Setembro 

pelo seu colega, «Cega-Rega», quando andava a trabalhar em Vendas Novas. «Filipe» 

estava a organizar comissões de corticeiros e convidou-o a fazer parte dessas comissões. 

Até Março de 45, «Filipe» nunca lhe falou na organização clandestina do PCP, embora ele 

soubesse que «Filipe» era do partido. Como ele sabia que estava desempregado, 

convidou-o e apresentou-lhe «Alex» na estrada marginal do Tejo, junto à Cruz Quebrada. 

Encontrou-se com ele em locais diferenciados até que, em data que não sabia precisar 

mas fora antes de 10 de Abril de 45, «Alex» o convidou a passar à clandestinidade. Como 

estava desempregado, aceitou e foi viver para uma casa clandestina do partido no lugar 

da Damaia, subúrbios de Lisboa, onde já residia Joaquim Silva e «António» ou «Álvaro» e 

que sabia já ser Gui Lourenço. «Alex», Gui Lourenço e Joaquim Silva utilizavam esta casa 

para conferenciar. Desde meados de Abril, passou a residir nesta casa até à data da sua 

prisão a 14 de Junho de 45, assim como Salvador Pereira Amália/«Carlos» que dava o 

nome suposto de Joaquim Silva.  

Fernando Fernandes Barnett permaneceu nesta casa ilegal e era responsável pela 

distribuição da propaganda comunista em toda a área de Lisboa. Para iniciar o trabalho, 

«Alex» apresentou-lhe outro funcionário, «Gervásio», que por sua vez lhe apresentou 

«Lino». Era «Lino» que lhe entregava cerca de 2000 exemplares do jornal clandestino 

Avante e 400 exemplares do Militante. Estes encontros eram previamente marcados e 

ocorriam normalmente nas ruas da cidade de Lisboa, e uma vez pelo menos em 

determinado ponto da estrada do Cacém. «Gervásio» tinha-o apresentado aos 

responsáveis pelas zonas nº1, 2, 12, «Silva», «Mário» e «Frederico», respectivamente.  

Gui Lourenço/«Álvaro» ou «António» apresentou a Barnett os responsáveis das 

zonas nº4 e 5, «Aníbal» e «Gaspar», respectivamente. Passou a receber de todos estes 

funcionários as quantias referentes aos jornais Avante e Militante, do «Silva», zona nº1, 6, 

8 e 9; «Mário», zona nº2, «Frederico», zona nº12 e «Aníbal», zona nº4, 7 e 11. As contas 

de toda a propaganda eram depois apresentadas por ele a «Alex». Para o partido o seu 
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pseudónimo era «Wenceslau»513 e, dentro da casa onde habitava, era conhecido por João 

Silva. Usava para o registo das suas ligações uma cifra idealizada por si, com a orientação 

de «Alex», com a intenção de evitar que alguém pudesse tomar conhecimento das suas 

actividades. Barnett admitia perante a polícia que o bloco de apontamentos cifrado era 

dele, assim como os 904 exemplares do jornal, e ainda os manifestos e a propaganda que 

lhe foram apreendidos no quarto na altura da sua prisão. O dinheiro e os medicamentos 

pertenciam ao partido e eram fruto da venda dos jornais clandestinos. Na pasta de 

Fernando Fernandes Barnett a polícia apreende vários documentos514.  

Salvador Pereira da Amália/«Gustavo», «Carlos»515 residia na Damaia e assumia 

que, na altura da sua prisão, ocorrida em 15 de Junho de 1945, fazia parte do comité local 

de Lisboa do PCP, e vivia numa casa clandestina do partido situada na rua Particular do 

lugar da Damaia, do concelho de Oeiras. Esta casa tinha sido alugada em Fevereiro ou 

Março desse ano, usando o nome suposto de Joaquim da Silva, por ordem de «Alex». 

Antes de ter passado à clandestinidade, residia com a família em Setúbal, onde conheceu 

«Filipe», que o convidou a entrar na organização clandestina do partido. «Filipe» 

apresentou-lhe «Pedro» e «Lança» constituindo-se assim o comité local de Setúbal, onde 

adoptou o pseudónimo de «Gustavo». Este comité era controlado por «Filipe» que fazia 

parte do Comité Regional do Sul do Tejo. Salvador Pereira da Amália exercia o controlo 
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político, ou seja, tudo o que se referisse à organização clandestina partidária, nas classes 

dos marítimos e conserveiros daquela cidade, por intermédio de algumas células de 

empresa nas fábricas de conservas e de um comité de classe nos marítimos que ele 

considerava não ser apreciável. Em Janeiro, foi para Lisboa onde «Filipe» lhe apresenta 

«Alex», altura em que passa a funcionário do partido, a viver na casa clandestina da 

Damaia, e a fazer parte do comité local de Lisboa, juntamente com «Álvaro» e «João» 

(responsável pelo comité local). A partir dessa altura, passa a ser Salvador Pereira da 

Amália/«Carlos». «Álvaro» foi substituído por «Vasco» e, passado pouco tempo, surge 

outro funcionário, «Tomé». 

Salvador Pereira da Amália/«Gustavo», «Carlos»516, tinha tarefas de organização 

nas “zonas” da cidade de Lisboa, 1 e 2, e ainda na organização clandestina da Companhia 

Carris de Lisboa, C6. As ligações com esta organização de “base” foram estabelecidas 

através de «João», que lhe foi apresentando toda a organização: Comité de zona nº1, 

responsável «Pinheiro», e composto por «Gomes» e «Fonseca»; Comité de zona nº2, o 

responsável era «Jorge», e composto por «Afonso»; da célula nº6, o responsável da célula 

de empresa era «Simão», e era composta por «Júlio» e «Joel»; as organizações de base a 

cargo destes comités de zona e C6.  

Miguel Lacerda/«Pinheiro» controla a zona nº1, da qual fazem parte as seguintes 

empresas: Fábricas progresso e Lâmpadas Lumiar, a cargo de «Gomes»; e o controlo da 

célula de empresa da Central Tejo das Companhias Reunidas de Gás e Electricidade, a 

cargo de «Fonseca», estava o controlo da Célula de Empresa existente na fábrica J Nunes, 

todas na zona de Alcântara e Belém, parte da cidade correspondente à zona 1. Na zona 2, 

de Belém ao Terreiro do Paço, estava a cargo de «Jorge», onde ficavam as células de 

empresa existentes nas Fábricas das Fontainhas, da Companhia União Fabril, D´Argent e 

Portugal, e nas casas Capucho e Companhia Nacional de Navegação. «Afonso» controlava 

as células de empresa existentes na Shell, Casa Pimpão, Fábrica Grel, e oficinas Ford 

Lusitânia, todas situadas na zona de Belém ao Terreiro do Paço, parte da cidade 
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correspondente ao comité de zona nº6 (célula da Carris de Lisboa) a cargo de «Simão», 

que controlava toda a organização na Estação de Santo Amaro. «Júlio» controla a estação 

das Amoreiras e «Joel» a estação do Arco do Cego. O comité de zona nº3, com várias 

células nas empresas situadas no Poço do Bispo, Beato e em Xabregas era controlada por 

Francisco Ferreira Marquês/«Carlos» e dele fazia parte Joaquim Campino. 

Salvador Pereira da Amália entregava ao responsável do comité local de Lisboa, 

«João», desde meados de Março de 44 até à data da sua prisão, 15 de Junho de 45, as 

importâncias resultantes das ofertas feitas pelas organizações de “Base” a seu cargo para 

o partido e as verbas das cotizações semanais (cinquenta centavos por militante). Na 

primeira quinzena de Abril, vai viver para a casa onde reside com a mulher e uma filha 

menor, outro funcionário, «Wenceslau», ou seja, João da Silva que é, na realidade, 

Fernando Fernandes Barnett. Ele vivia num dos quartos que servia igualmente para 

armazenar toda o material de propaganda e agitação, da área do comité local de Lisboa. A 

mensalidade de mil e cinquenta escudos que o «João» lhe entregava servia para custear a 

renda da casa e a alimentação da família Salvador e de Fernando. Ele utilizava uma cifra 

própria para os registos dos seus trabalhos na organização do partido, com sinais 

convencionais, correspondendo a cada letra do abecedário, para evitar que alguém 

estranha à organização, ou a polícia, pudesse perceber as actividades do partido. Os 

gráficos que a polícia lhe apreende correspondem ao aparelho distribuidor do material de 

propaganda a cargo de «Venceslau». O informe intitulado “Estado do CLL – Maio de 

quarenta e cinco”, escrito por ele e assinado com o pseudónimo de «Carlos» era da sua 

autoria, assim como os 1080 exemplares de diversos que pertenciam ao partido, jornais, 

manifestos e panfletos clandestinos que lhe foram apreendidos, pertenciam a uma 

espécie de colecção porque não tinha responsabilidade no aparelho de distribuição. O 

recheio da casa pertencia-lhe a ele e à esposa. Salvador Pereira da Amália também 

participou na V reunião ampliada do CC do PCP na Granja.  

«Alex», «Álvaro» e «João» costumavam visitar a casa de Salvador para reuniões, 

mas a maior parte dos encontros entre eles realizavam-se nas ruas, em locais, dias e horas 
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previamente combinados nos encontros anteriores. A polícia apreende a máquina de 

impressão, Minerva de mão – fabricante “Emil Kahle – Machine, formato de rama interior 

de vinte e quatro por trinta e três e meio, que se encontrava em reparação numa oficina 

do Porto em 22 de Junho de 1945517. A polícia apreende selos diversos a Orlando Juncal 

pertencentes à organização do Conselho Nacional de Unidade Anti-fascista.  

Joaquim António Campino responde que era membro da organização clandestina 

do PCP desde 1939, e fora aliciado por Francisco Ferreira Marquês, na época já falecido. 

Ele assume que pertencera ao comité de zona nº3, juntamente com outros cujos 

pseudónimos não se recorda, e que se encontram afastados do partido. Em 1943, 

permaneceu neste comité de zona, controlando várias células de empresa, existentes em 

fábricas e empresas da área do Poço do Bispo, Beato e Xabregas. Nessa época, usava o 

pseudónimo de «Carlos» e, mais tarde, passou a ser «Filipe». A convite de Marquês, foi 

para o comité local de Lisboa, juntamente com «Alexandre» ou «Alex», onde permaneceu 

até Março de 1944, data em que o Marquês é preso. Depois disso, passou a exercer a 

actividade simultaneamente na margem sul do Tejo e em Lisboa518. Depois da prisão de 

Marquês, passou à clandestinidade, como funcionário ligado à organização do sul do Tejo 

até à data em que foi preso, 2 de Julho de 1945, após ter desembarcado na estação de 

vapores do Terreiro do Paço. 

No Relatório519, elaborado pela PIDE sobre Francisco Inácio da Costa, preso em 

Monção, a polícia conclui que descobrira uma vasta rede da organização clandestina 

comunista e a ligação da organização do norte ao sul do país, área de Lisboa, Sul do Tejo, 

Alentejo Litoral e Oeste Sul. Esta organização clandestina, PCP, colaborava com a 

organização igualmente clandestina do Conselho Nacional da Unidade Anti-fascista, 

cedendo-lhe «funcionários» seus, com o fim de lhe imprimir orientação e disciplina e 

«obter um triunfo revolucionário». A PIDE conclui que todos os envolvidos neste processo, 

já citados anteriormente estavam envolvidos nas duas organizações. 
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Na casa clandestina da Portela, foram apreendidas plantas de quartéis, planos de 

assaltos a esses mesmos quartéis, plano revolucionário e documentos cifrados, provando-

se a existência de uma vasta organização comunista no meio militar, cuja investigação 

decorria em separado. O material de composição e impressão, copiógrafo e máquinas de 

impressão, bicicletas, dinheiros do partido foram apreendidos pela polícia. Depois de 

concluídas as investigações, a PIDE atribuía a responsabilidade aos comunistas que 

ocupavam cargos de «direcção e orientação», do PCP, alguns deles fugidos, membros do 

Secretariado: Álvaro Barreirinhas Cunhal/«Duarte», José Gregório/«Alberto», Manuel 

Guedes/«Santos»; Membros do Bureau Político: Joaquim Pires Jorge/«Gomes».  

O documento, datado de Lisboa, 13 de Novembro de 1945, confirma a prisão de 

todos os arguidos neste processo, à excepção de Dalila Duque da Fonseca e Armanda 

Forjaz de Lacerda, em liberdade condicional vigiada520. José Tavares Magro e outros são 

acusados de pertencerem ao PCP, organização de Unidade Democrática, de carácter 

secreto, tendo como objectivo a propaganda e aliciamento para a prática de actos de 

diversa natureza que levassem à deposição do actual Governo; e de fazerem no ano de 

1945, propaganda subversiva de ordem clandestina, incitadora à subversão violenta das 

instituições vigentes, organizando, publicando e distribuindo vários jornais, cartas e 

panfletos onde combatia a actividade do Governo Português e se incitava à luta ilegal para 

instaurar um novo Governo521.  

À excepção de Agostinho Mourão, Eduardo Cortesão, Barnett e Dalila os restantes 

arguidos neste processo são acusados de exercício da actividade e fins da organização 

PCP, em contacto e entendimento recíproco, e em fracções, se encontrarem em diversas 

vezes em reuniões pré-destinadas, onde acordavam exercer toda a possível actividade e 

aliciamento e organização de células do PCP, no sentido de levarem a população 

portuguesa e as forças militares e da Marinha, por meio da revolução armada à queda do 
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governo constituído. Para tal, reuniram em Moreira da Maia: Armanda, Francisco Inácio 

da Costa, Miguel Forjaz de Lacerda e Álvaro Simão. Em S. Romão do Coronado, reuniram: 

Francisco Inácio da Costa e Miguel Forjaz de Lacerda; Ermesinde: Miguel Forjaz de 

Lacerda, Albano Alves Simão e Francisco Inácio da Costa; em Miramar: Miguel Forjaz de 

Lacerda, Salvador Pereira da Amália, Fernando Piteira Santos e Joaquim Campino. Nos 

arredores de Lisboa e Porto: Miguel Forjaz de Lacerda, Armanda, Campino, Gui, Albano, 

Orlando, Francisco Louro e Piteira Santos. Acusados de usar armas de fogo para actos de 

rebelião: Miguel, Gui, Francisco Costa, Barnett e Piteira Santos. Eram também acusados de 

responsáveis pela organização e controlo de células ou comités do PCP, os réus: Francisco 

Inácio da Costa, Miguel Forjaz de Lacerda, Gui, Campino, Álvaro Simão, Barnett e Piteira 

Santos. Na sua maioria, os arguidos «confessam os factos e negam os crimes», excepto 

Mourão, que nega veemente, chegando a escrever uma carta dizendo que não é 

comunista mas doente. Dalila confessa de forma espontânea. Excluída a amnistia dos 

crimes contra a segurança do Estado, quando cometidos por pessoas ligadas a 

organizações ou associações consideradas ilícitas ou secretas, o que no caso era 

impossível devido ao carácter atribuído ao partido comunista de associação ilícita que 

tinha por objectivo praticar crimes contra o Estado, nenhum deles dela podia beneficiar. 

Relativamente a Agostinho Maria Mourão, não se provou a sua militância no PCP e, 

quanto a Eduardo Luis Shirley Zuzarte Cortesão, o tribunal deu como não provados os 

factos que constituíam crime. Quanto aos restantes réus, provou-se que, no ano de 1945, 

anteriormente a 15 de Outubro, estavam filiados no PCP. Este partido agia como uma 

organização clandestina com o objectivo de mudar, por meios violentos, o Governo. 

Provou-se que durante o ano de 45, distribuíram jornais clandestinos, cartas e, com 

excepção de Dalila e Barnett, todos eles participaram em reuniões secretas, em locais não 

identificados nos arredores de Lisboa e Porto para a organização, publicação e distribuição 

de material subversivo. A Albano Alves Simão foi-lhe atribuída a pena de doze meses de 

prisão correccional, aos restantes arguidos dez meses, Armanda três meses, Dalila doze 

meses de prisão correccional, suspensão dos direitos políticos por três anos e multa.  
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 Álvaro Barreirinha Cunhal522 é preso sob a acusação de pertencer à organização 

secreta denominado PCP. Os arguidos deste processo são, além de Cunhal, Sofia de 

Oliveira Ferreira e Militão Bessa Ribeiro. São presos no Lugar das Cavadas de Cima, 

Macinheta do Vouga, Águeda, na casa clandestina onde a polícia suspeita existir uma 

emissora clandestina. Quando a polícia chega, um homem foge e a mulher tenta queimar 

papéis. Eles são, Militão Bessa Ribeiro/«António» e Luiza Rodrigues/«Maria», funcionária 

do partido e companheira de Militão Ribeiro, que pertence ao CC do PCP, ao Secretariado 

(órgão executivo). Na sua perseguição, a polícia chega à casa do Luso, Mealhada, a uma 

vivenda estilo palacete. No assalto a esta casa clandestina, a 25 de Março de 1949, são 

presos Cunhal e Sofia Ferreira, ambos funcionários do partido e membros do CC e do 

Secretariado. Álvaro Cunhal usa os pseudónimos de «Duarte» e «António». Sofia 

Ferreira/«Elvira»523 tinha a seu cargo os trabalhos e cuidados conspirativos de defesa da 

casa do Luso e era agente de ligação entre os diversos elementos do CC.  

A PIDE acusa-os de serem membros e funcionários do PCP, organização 

«subversiva» que tinha por objectivo a «destruição da actual forma de governo por meios 

violentos e inconstitucionais». A polícia aprende documentos e dinheiro. Às perguntas 

formuladas pela polícia durante os interrogatórios, Cunhal nem confirma, nem nega 

qualquer acusação que lhe fizeram, atitude que manteve, quer na polícia, quer em juízo. 

Igual procedimento foi adoptado por Militão Ribeiro. No «arquivo» apreendido e pela 

documentação apreendida a polícia conclui que ambos desenvolviam uma actividade no 

Secretariado. Sabemos de facto que o Secretariado eleito no IV Congresso do PCP (II 

ilegal), em Junho de 1946, na Lousã, era constituído por Álvaro Cunhal, José Gregório, 

Manuel Guedes e Militão Ribeiro. No documento “Informação”, de 29 de Março de 1949, 

a polícia discrimina o cadastro de ambos indicando os números dos processos anteriores. 

De Sofia Ferreira nada consta, escreve a polícia política.   
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Álvaro Cunhal fora preso a 30 de Maio de 1940 pela PVDE, para averiguações, «por 

actividade subversiva» e condenado a três meses de prisão correccional, perda de direitos 

políticos por cinco anos524. Militão foi preso em Vila Real a 21 de Maio de 1932 e no Porto 

a 13 de Julho de 1934, por fazer parte do SVI e é de novo preso a 22 de Novembro de 

1942 pela PVDE por «actividade subversiva», julgado em TME em 44, e condenado a pena 

de quatro anos e perda de direitos políticos por cinco anos525.  

 No documento do Governo Civil do Distrito de Setúbal, dirigido ao Gabinete do 

Ministro do Interior, onde se lê que chegaram àquele gabinete 7 cartas de Sines com o 

seguinte teor: «Venho por este meio pedir a V. Ex.ª comunicabilidade dos valores anti-

fascistas Álvaro Cunhal, Militão Ribeiro e seus companheiros e ao mesmo tempo 

lembrando de que todos os chefes políticos actuais são responsáveis pelas suas vidas»526. 

Neste processo, existe um documento muito importante onde se analisa toda a sociedade 

portuguesa e se defende a tese de que o PCP não era um partido secreto nem ilegal, assim 

como a sua imprensa. O documento denuncia a fraude eleitoral onde «até as crianças 

votaram»527, a falta de liberdade sindical, de direito à greve, a repressão policial e os 

movimentos reprimidos. O documento termina dizendo que «A vida desses homens, a 

vida de Álvaro Cunhal e de Militão Ribeiro, estão sob a vossa responsabilidade». Na carta 

escrita por um «democrata português, forçado ao anonimato», pede-se comunicabilidade 

e liberdade. Há neste processo uma cópia da carta que vem de Sines, datada de Abril de 

1949, onde jovens raparigas denunciam a forma pouco humana como estavam a ser 

tratados os «valorosos anti-fascistas», Álvaro Cunhal e Militão Ribeiro. Outra cópia de 

outra carta do mesmo teor subscrita por um grupo de jovens rapazes.  

                                                           
524

 Documento de Porto, 16 de Novembro de 1940, Processo PIDE, nº746/49, p.9. 
525

 Processo PIDE, nº746/49, p.11. 
526

 Documento nº121-A/190, Confidencial, Setúbal, 4 de Maio de 1949,Processo PIDE, nº746/49, p.16. 
527

 Processo PIDE, nº746/49, p.38. 



 

267 

 

O jornal comunista francês Humanité publica, no nº2, «um apelo aos democratas 

do mundo inteiro em favor de Duarte, secretário-geral do PCP e Militão, secretário do 

mesmo partido, «em perigo de morte nas mãos da Polícia portuguesa»528.  

 Dos documentos apreendidos na casa do Luso consta uma autobiografia política, 

manuscrita por Cunhal e a polícia, pela leitura, confirma que em 1931 ele tinha a tarefa de 

«agitador» na Faculdade de Direito, segundo as directrizes comunistas, trabalhando em 

organizações que a PVDE apelida de «clandestinas e subversivas» como a Liga dos Amigos 

da URSS e o SVI. Cunhal continuaria com estas actividades no ano seguinte nos meios 

académicos da Universidade de Lisboa. Em 1935, foi eleito, segundo o próprio, para o CC 

da FJCP (Federação das Juventudes Comunistas Portuguesas) e designado Secretário-

geral. Nesse ano, participa no VI Congresso da IJC (Internacional das Juventudes 

Comunistas), em Moscovo. No ano de 1936, «é chamado» ao CC do PCP. Nesse ano, 

depois de ter principiado a guerra civil de Espanha, vem a Portugal clandestinamente e 

«ocupa o seu posto na FJCP». Em 1937, é preso e julgado em 1938, sendo depois solto, 

voltando de novo ao seu trabalho na FJCP e no CC do PCP. Em 1939 continua a sua 

actividade de dirigente comunista, passando em Setembro de 1943 a membro do 

Secretariado (órgão de execução do CC), do qual continua a fazer parte, vivendo na 

clandestinidade, até à data da sua prisão, em 25 de Março de 1949. Em 1947-48, escreve 

apenas na sua autobiografia, Tarefa I, que se presume que queira significar as suas 

actividades internacionais, dado que durante esse espaço de tempo desenvolveu uma 

grande actividade junto de outros partidos comunistas da Europa, deslocando-se a vários 

países, entre os quais, à URSS. 

Do arquivo apreendido, no Casal de Santo António, Luso, a PIDE refere 

documentos importantes, com o título de “O Partido Comunista Português e as Próximas 

Eleições”, datado de Outubro de 1945 e assinado entre outros por Álvaro 

Cunhal/«Duarte», licenciado em Direito, na qualidade de membro do Bureau Político do 

                                                           
528

 Documento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lisboa, 6 de Junho de 1949, dirigido ao director da 
PIDE, Confidencial, Processo PIDE, nº746/49, p.47. 
 



 

268 

 

Partido Comunista Português; o panfleto “Operários! Camponeses! Intelectuais! Jovens!”, 

datado de 2 de Abril de 1949 e subscrito pelo Secretariado do CC do PCP; Avante! Junho 

de 1949, nº 137, VI série; Mundo Obrero, 21 de Abril; O Século; Manifesto do Partido 

Comunista; “A Todos os Patriotas Portugueses”, de Outubro de 1948; tradução do artigo 

“Salazar”, por «Duarte», publicado na revista Democratie Nouvelle, de Abril de 1948; 

tradução do artigo “Para fazer frente ao «Bloco» Fascista Ibérico”, por «Duarte», 

publicado na revista, Nuestra Bandera, em Abril de 1948; panfleto, “A todas as 

organizações militantes do Partido Comunista Português”, por «Alberto», «Duarte» e 

«Santos», de Julho de 1945; carta de «D»; manuscrito “Trabalho Conspirativo”, Cunhal, 

sem data; o «borrão» do “Programa de emergência do Governo Provisório”; fotocópia da 

carta datada do Rio de Janeiro, 9 de Dezembro de 1946, assinada por «Duarte» e por Luiz 

Carlos Prestes, S.G., escrita em papel timbrado da Direcção Nacional do PC Brasileiro; 

fotocópia da carta de Casablanca, endereçada ao Secretariado do PCP, assinada por 

Francisco Oliveira Pio e escrita em papel com o timbre da União Democrática Portuguesa; 

senhas da contribuição de Novembro e Dezembro de 1948 do MUNAF, do Ribatejo; 

desenho de Manuel e Elvira; “Comunicado à Juventude e ao País”; “Circular” nº18 e nº19, 

Fevereiro, subscrito pela Comissão Central do Movimento de Unidade Democrática 

Juvenil”; pasta com papéis diversos, donativos; rubricas; chaves de cifras usadas pela 

organização. 

No Luso Álvaro Cunhal/«Duarte» era conhecido por Manuel Soares. Neste 

processo encontramos referências às infiltrações nos Sindicatos Nacionais e nas Casas do 

Povo529. Sobre o Trabalho Sindical – informe do II Congresso do PCP, por «Alberto». Neste 

processo referências à morte de Militão a 2 de Janeiro de 1950, na enfermaria da 

Penitenciária de Lisboa. 

 Os arguidos eram acusados de manterem ligações com outras casas clandestinas 

do partido e, no caso de Cunhal, exercer actividades de «orientação e comando, quer 
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 Processo PIDE, nº746/49, p.78. 
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dirigindo os menos graduados membros daquela organização, quer prescrevendo os 

cuidados conspiratórios, quer aplicando sanções disciplinares», e ainda, agindo junto das 

forças armadas, criando grupos revolucionários de civis armados (GACS), incitando à 

«insurreição» armada em colaboração com outras «organizações discordantes dos 

princípios constitucionais vigentes». Organizam e fomentam greves no meio operário 

fabril, infiltrando membros dessa organização quer nos Sindicatos Nacionais, quer nas 

Casas do Povo, e ainda, mantendo ligações com congéneres estrangeiras. A acusação 

referida no processo é a de «crime de conspiração ilícita», quer do PCP, quer na Unidade 

Nacional Anti-fascista. Estas organizações pretendiam depor o governo e encontravam-se 

com outros membros desta organização, que viviam nas casas clandestinas como a de S. 

Romão do Coronado e Miramar, em reuniões predestinadas, onde acordavam, por escrito 

e verbalmente, exercer toda a actividade possível de aliciamento e organização de células 

do partido e propaganda, incluindo as forças armadas militares e de marinha, a obterem, 

por meio da revolta armada, a queda do Governo, o que é considerado crime previsto 

pela lei. 

Na casa clandestina do PCP onde residia José de Almeida Filipe, a PIDE encontra 

vários livros, panfletos, Porto, 11 Junho de 1947. José Martins da Fonte, residente na 

Póvoa do Varzim, é preso em lugar de Paranhos na sua residência, a 28 de Setembro de 

1947. Fernando António Alves de Almeida530 é irmão de José de Almeida Filipe respondeu 

nos interrogatórios que uns amigos que conheceram na tropa deixaram malas e 

embrulhos para o seu irmão, José de Almeida Filipe.  

Na residência de José António Rosado531 a PIDE aprende 68 rifas “Brinde de Santo 

António”, 7 de “Folar de Páscoa”, 28 Avante!, nº100, 4 O Militante, nº43, panfleto 

intitulado “Se fores preso camarada…”532. Ele devia ter comparecido a um “encontro” no 
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 Filho de António Alves de Almeida e de Deolinda Filipe dos Santos, 12 de Novembro de 1930, Ovar, 
processo PIDE nº757/47.  
531

 Filho de Inácio Maria Rosado e Ana Conceição Lãzudo, 32, casado, natural de Vila Viçosa, residente no 
mesmo local. Aljube a 9 de Junho de 47, incomunicável, processo PIDEnº757/47, 
532

 Auto de Busca e Apreensão, processo PIDEnº757/47, 8 de Junho de 1947. 
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dia 15 de Junho de 1947, no Redondo, marcado com outro “funcionário” do PCP, cujo 

nome desconhecia; no dia 16 em Borba, com um camarada do partido, o «José» que ali 

era guarda da Comissão Venatória533. Nesta reunião, estariam João da Veiga, José António 

Rosado e António Joaquim Mendrico, residente em S. Susana, Redondo. Segundo José 

António Rosado, o encontro estava marcado para o dia 15, após a chegada da camioneta 

Évora-Estremoz. Nessa carreira, chegaria João da Veiga e o «José» era José António 

Pombeiro. José Miguel Boquinhas/ «O não vai à Vila»534, PCP. Izidoro José Albuquerque535, 

PCP, incomunicável. António José Patuleia536, PCP, incomunicável.  

João da Veiga/«Eugénio»537 é detido no Redondo a 15 de Junho de 47, e a PIDE 

apreende-lhe 8 Avante!, folhas de papel dactilografadas e copiografadas, do MUD, 

150$00. Segundo a “Proposta”538 foi preso no Redondo porque ia ali cumprir “tarefa” de 

“controlo” da «associação secreta», PCP, na qualidade de «funcionário», desconheciam a 

sua residência. Tinham sido detidos pela polícia militantes comunistas da área de Vila 

Viçosa, Bencatel e Redondo. Em resultado destas prisões, a PIDE sabia que ia haver um 

“encontro” no Redondo. A PIDE esperou por ele à chegada da camioneta. É assim que é 

preso João da Veiga, que se mantém calado cerca de 30 dias para dar tempo à sua mulher 

de fugir. Pelas investigações, concluíram que vivia no Bairro do Escusa-Sacos, subúrbios de 

Évora, numa casa paga pelo partido e nela se encontravam os arquivos referentes à área 

da região a cargo do mesmo. Na casa, a PIDE encontra de facto Mertilinda da Conceição 

Veiga e um outro «funcionário» que a polícia reconhece como sendo «Chico Sapateiro», 

que fora lá para levantar a casa. Mertilinda não chegou a ser presa. A PIDE prende 

Francisco Miguel Duarte/«Chico Sapateiro» do CC do PCP e apreende o arquivo. O 

secretariado tinha avisado «Chico sapateiro» para não ir lá.  
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 José António Pombeiro. 
534

32 anos, casado, trabalhador, natural de Borba, residente em Vila Viçosa. Detido, Aljube a 9 de Junho de 
1947, processo PIDEnº757/47. 
535

39 anos, viúvo, natural de Vila Viçosa, detido, Aljube, 9 de Junho de 1947, processo PIDEnº757/47. 
536

 37 anos, casado, trabalhador, natural de Vila Viçosa, detido, Aljube, 9 de Junho de 1947, processo 
PIDEnº757/47. 
537

33 anos, casado, empregado do comércio, natural de Albufeira, residente em Albufeira, detido no 
Redondo, processo PIDEnº757/47. 
538

 Processo PIDEnº757/47, Lisboa, 24 de Junho de 1947.  
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A polícia surpreendeu-o e a Mertilina da Conceição Veiga com tudo arrumado para 

abandonarem a casa. O Secretariado tinha-o proibido de lá voltar e esta atitude resultou 

na apreensão do arquivo do partido e, posteriormente, depois da análise à documentação 

encontrada, levou ao desmantelamento de toda a organização do sul com ramificações 

para o Algarve. Em carta dirigida ao Director da PIDE, chefe Gouveia, Confidencial, lê-se 

que os indivíduos pertenciam à organização do PCP, célula de Vila Viçosa presos pela 

polícia de Elvas. Como orientadores e com ligações a outros concelhos do Distrito de 

Évora, actuavam José Coelho Madureira, advogado Ivo Caeiro, comerciantes residentes na 

Vila. José Coelho Madureira, advogado, jovem, «demasiado neo-democrata dirigente 

activo do MUD» e o segundo «autodidacta que leu demais e é comunista confesso»539.  

Nos autos de busca e apreensão de 25 de Junho de 1947, no Bairro de Escusa-

Sacos, Évora, residência de João da Veiga, consta que foram apreendidas várias pastas 

contendo documentos manuscritos e dactilografados, referentes à «organização 

clandestina da associação secreta», PCP, panfletos Avante!, Militante, O Camponês, livros 

pequenos de apontamentos, receitas e despesas, pertencentes a João Veiga, preso, que 

era funcionário e responsável pela região. A PIDE apreende documentação pertencente a 

«Peres» e 1040$00. A polícia deduz que só pode Francisco Miguel Duarte do CC, do PCP 

preso na mesma casa que em 1947 é «Peres» e não Francisco Miguel Duarte/«Chico 

Sapateiro». (Aljube a 25 de Julho de 1947). Francisco Miguel Duarte usa identidade falsa 

com nome de António Fernandes de Moura. Na sequência desta prisão, vai para o Aljube. 

Já tinha antecedentes criminais. Quando foi preso aqui, tinha saído havia ano e meio do 

Tarrafal. Resistiu à prisão com violência, foi desarmado e tentou fugir. Negou-se a dar a 

morada. Durante o seu interrogatório, negou tudo. A PIDE concluiu que se tratava do 

membro do CC do PCP, Francisco Miguel Duarte/«Peres», responsável pela organização 

numa região que compreendia o Alto e Baixo Alentejo, e quatro outros “funcionários” sob 

a sua dependência: «Marco», «Coelho», «Paredes», João da Veiga/«Eugénio». 
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 Carta dirigida ao D. da PIDE de 19.6.47. Assinada pelo capitão de Cavalaria J. Evangelista G. D. da Silveira, 
processo PIDE nº757/47. 
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João da Veiga, após ter beneficiado da amnistia em 1939, saiu do presídio de 

Peniche sob a acusação de ser militante do PCP e foi para a terra. Ele passou à ilegalidade 

como funcionário do PCP em 1945, e vai viver para Escusa-Sacos, Évora, numa casa do 

partido, com a mulher Mertilinda da Conceição Veiga que era analfabeta. O sector onde 

passou a exercer a actividade denominava-se TO. Ele conheceu o «Victor» que foi depois 

substituído pelo «Peres» e foi preso no Redondo. 

José António Pombeiro540/ «caveira», «Zé rolita», trabalhava na guarda venatória 

de Borba, vai para o Aljube a 15 de Junho de 1947. Foi contactado por Joaquim Ramalho 

para comprar o jornal Avante!, mas queimou-o. Ele conheceu depois o José da Veiga mas 

nunca quis aderir ao PCP.  

José António Rosado trabalhava na Fábrica Sociedade Fabril Alentejana, em Vila 

Viçosa, e por conta da firma Costa e Silva, em Estremoz, e vendia produtos a prestações. 

Ele conheceu Manuel Rosa, carpinteiro, que lhe pediu para se encontrar com outro que 

lhe daria umas rifas de uma bicicleta. Manuel Rosa fora contratado por um mestre-de-

obras, Joaquim Abelha, e saíra de lá para o Barreiro ou Lisboa. A quem passou as rifas: 

António José Patuleia, José Miguel Boquinhas, Júlio, servente de pedreiro, José /«Quita», 

Antelo Macareno, «Bajanca», Manuel Bajela. No dia 29-30, o tal indivíduo aparece de 

novo à saída da fábrica com as rifas para ele distribuir. Ele deu-lhe o produto da venda das 

rifas anteriores, tomaram café e o outro esclareceu que o dinheiro se destinava a ajudar 

os presos por terem aderido à greve e falou-lhe do jornal Avante! Marcaram encontro 

para dia 3 de Março, ele deu-lhe 5 jornais e marcaram encontro para dali a um mês. 

Jornais: António José Patuleia, e queimou os restantes e o Militante. No dia 3 deu-lhe o 

dinheiro mas não lhe disse que queimara os jornais. Recebeu rifas “Folar da Páscoa” e os 

jornais Avante! Os jornais foram para o Patuleia e o Macareno. No encontro seguinte 

vinha acompanhado de dois camaradas um de S. Miguel de Machedo e outro de S. 

Susana. Ele tinha que desempenhar melhor a «tarefa» que lhe fora confiada, deu-lhe 40 
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 Filho de Artur Augusto Pombeiro e de Francisca dos Santos Pimenta, 31, solteiro, natural de Borba, 
residente em Borba, processo PIDE nº757/47. 
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rifas, sorteio de um brinde, de Santo António, 38 Avante! 5 Militante e 1 panfleto «se 

fores preso camarada». Este panfleto devia ser entregue a quem entregasse os jornais. 

Marcaram um encontro para dia 16 em Borba. Negou que tivesse qualquer «ligação» em 

Borba nem noutros locais. Só foi uma vez ao Redondo. Foi a Borba comprar carne e 

encontrou por acaso no café o José, da Comissão Venatória. Este contou-lhe que um 

homem vestido de castanho numa taberna afirmara que a crise de trabalho podia ser 

evitada na Vila se quisessem auxiliar o PC. Foi a Elvas ver o futebol e encontrou o José que 

lhe falou das rifas. Foi mais uma vez a Borba ao Circo. 

Izidoro José Albuquerque541 trabalhava no campo e aproximadamente há 6 meses, 

tendo por companheiro e amigo António José Patuleia, que lhe falou do jornal Avante! 

Dizendo que tinha assuntos de interesse para os trabalhadores, «com a situação da 

classe», e mais tarde falou-lhe num panfleto. António José Patuleia entregou-lhe um 

desses jornais por 50 centavos, e esperou que alguém da sua confiança lho pudesse ler. 

Mais tarde o Patuleia deu-lhe uma rifa para o sorteio de uma bicicleta. Em Março, deu-lhe 

outro Avante! Embora ainda tivesse o outro jornal sem ter encontrado ninguém para o ler, 

ficou com este e pagou por ele ao Rosado 1$00. O Rosado vendeu-lhe igualmente uma rifa 

para “Folar da Páscoa”, 1$00. Izidoro José Albuquerque trabalhava por conta própria 

numa propriedade na apanha da cortiça e, como lhe apareceram dois espanhóis à procura 

de trabalho ele admitiu-os ao seu serviço. Como tinha os dois jornais por ler, pediu a estes 

espanhóis que o fizessem mas, ao lerem os jornais, disseram que eram contrários ao que 

se escrevia ali porque tinham feito parte da «Divisão Azul», que tinha combatido o 

comunismo. Como teve medo da denúncia por parte dos espanhóis, resolveu queimar a 

propaganda. Em Maio, voltou a receber o jornal dado pelo Patuleia, pagou 1$00, 

queimou-o. Patuleia passou na sua casa, guardou o jornal na carteira e pensou nunca mais 

receber propaganda. Nos interrogatórios afirmou que nunca foi convidado nem tomou 

parte em reunião alguma do PCP. Apreenderam-lhe o Avante! de Abril de 1947 e a rifa542. 
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 Filho de Manuel da Graça Albuquerque e de Cristina de Jesus Gigante, 39, viúvo, trabalhador, natural e 
morador de Vila Viçosa, detido, Aljube, 9 de Junho de 1947, processo PIDEnº757/47, pp. 60 e 61. 
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 “Auto de perguntas” de 20 Junho de 1947, Processo PIDE nº757/47, pp. 60 a 63. 
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Este procedimento será alterado mais tarde quando nas edições do jornal Avante! o 

partido pede aos seus militantes para que não queimem, nem destruam o jornal.  

António José Patuleia543 recebia o jornal de José António Rosado e as rifas. 

Algumas das rifas vendeu-as ao «António Chouriço», a Manuel Dias e a Izidoro José 

Albuquerque. Izidoro José Albuquerque não sabia ler mas ele deu-lhe um jornal. Em 

Março, Rosado vendeu-lhe igualmente umas 10 rifas para o “Folar da Páscoa”, 1$00 e 5 

jornais. Encontrou na rua o José Miguel Boquinhas/ «O não vai à Vila» e vendeu-lhe 1 

jornal. Queimou alguns jornais. Em Maio, Rosado entregou-lhe 5 Avante!. Disse-lhe que só 

queria 2, 1 para ele e outro para o Izidoro. O restante queimou-os. Rosado deu-lhe mais 

jornais e rifas “Brinde de S. António”, em Junho mas não lhe chegou a dar o dinheiro 

porque o Rosado foi preso. Dos jornais Avante! do mês de Abril ele deu 1 ao Izidoro e os 

outros foram apreendidos pela PIDE544.  

José Miguel Boquinhas/ «O não vai à Vila»545 trabalhava na fábrica pertencente à 

Sociedade Fabril Alentejana de Vila Viçosa, com o Rosado, que pertencia à direcção da 

Casa do Povo, donde este também era sócio. Ao sair da fábrica, o Rosado perguntou-lhe 

se queria rifas para a “Lotaria da Páscoa”, 1$00; ficou com 4 porque não sabia ler. O 

Rosado mentira-lhe afirmando que eram para a Lotaria e ele pensava que eram para as 

prestações, por conta de uma casa comercial em Estremoz, onde o Rosado também 

trabalhava. Nunca vira os jornais, nem ouvira falar. 

António Joaquim Mendrico546. Nos interrogatórios respondeu que não quis o 

«papel com uma letra muito miudinha», mas que aceitou o convite para participar numa 

reunião com 4 desconhecidos e um conhecido, chamado Francisco Eleutério, de Santa 

Susana. Um deles com fala pausada e fato castanho disse «não estar certo a classe 
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 Idem, pp. 64 a 67 
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 Idem, ibidem, pp. 60 e 63. 
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 “Auto de perguntas” de 21 Junho de 1947, Processo PIDE nº757/47, pp. 68 e 69. Aljube.  
546

 Filho de Joaquim Mendrico e de Brites de Jesus, trabalhador, casado, 30 anos, naturais do Redondo, 
residente no Redondo. Detido para averiguações em 23 de Junho de 1947. Tinha na altura antecedentes no 
processo-crime nº455/46.  
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trabalhadora ganhar pouco e que todos deviam pedir um aumento de salários». Disseram-

lhe depois que o que falara estaria no dia 15 de Junho noutra reunião, junto à paragem 

das camionetas da vila, às 9:30. Na reunião, deram-lhe um envelope com rifas mas 

queimou-as. Não compareceu ao encontro de 15547. António Pombeiro/«O Zé da Rolita» e 

«O Caveira», foram para o Aljube. 

Em primeiro lugar é presa a organização comunista que actua em Vila Viçosa, e é 

na sequência destas prisões que a PIDE conclui que o “elemento de cima” do PCP vem a 

uma reunião no Redondo logo de manhã. A PIDE espera-o. O “elemento de cima” era João 

da Veiga. Depois da sua prisão e sob interrogatório tentam saber a localização da casa 

clandestina do partido onde vivia. Para dar tempo à sua mulher de fugir e queimar o 

arquivo, João da Veiga só revela dados 30 dias depois e a PIDE garante-lhe que não 

prenderá a mulher e a deixará ir para Albufeira. João da Veiga entrega a casa clandestina 

do partido comunista em Escusa-Sacos, Évora onde está a esposa e um elemento do CC do 

PCP, «Chico Sapateiro» que é preso nesse assalto organizado pela PIDE e o arquivo da 

organização clandestina comunista é apreendido. É a partir da análise deste arquivo 

encontrado na casa clandestina de João da Veiga em Escusa-Sacos que a polícia política 

chega à casa clandestina onde vivem Saboga e a sua companheira.  

Saúl Fernão Pires Leal/ «Mário»548 funcionário do PCP, a PIDE apreende dinheiro 

pertencente ao PCP (121$50) e mantém o preso em isolamento contínuo, para 

averiguações (Doc. 6 de Maio, Aljube). Pires Leal foi preso a 30 de Abril pela GNR de Ovar, 

após desembarcar do comboio com duas malas. Estas malas continham livros, alguns de 

circulação ilegal, panfletos clandestinos e várias pastas de documentação referente à 

organização comunista. Ele entrara para o partido em 1944, pertencia à organização da 

Vila de Alpiarça e depois de ter sido apresentado ao «Silva», de ter passado para o comité 

regional do Sul do Ribatejo, passou a «semi-funcionário», ou seja, a receber dinheiro 
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 “Auto de perguntas” de 24 Junho de 1947, Processo PIDE nº757/47, pp. 77e79. 
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 João Leal e de Fernanda Borges Pires Leal, solteiro, agricultor, nascido em 7 de Janeiro de 1922, Alpiarça, 
residente Alpiarça. PIDE, Reg.nº713/947, 1 de Maio, 1947. Tem vários pseudónimos: «Mário», «Fonseca» e 
«Carlos Alberto». 
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necessário para as deslocações e alimentação. Ele controlava uma região constituída pelo 

Cartaxo, Azambuja, Alenquer, Vila Franca de Xira e Salvaterra de Magos, onde distribuía 

cerca de 350 jornais Avante! e 100 do Militante. Quando era responsável pelo comité 

regional do sul do Ribatejo, fazendo parte do Comité Provincial do Ribatejo, estava 

subordinado a «Silva» responsável por este comité e fugiu quando uma praça de GNR o 

quis deter na Vila do Cartaxo. Pires Leal abandonou a bicicleta no Cartaxo quando fugiu do 

GNR. Ele pertencia igualmente ao MUD da zona do Ribatejo. 

Saúl Ferrão Pires Leal/«Fonseca»549confirma pertencer ao PCP, havia mais ou 

menos 2 anos, a sua prisão em Ovar pela GNR fora em 30 Abril de 47, por suspeitarem de 

duas malas com livros de teoria avançada e outros de circulação legal, bem como 

documentação pertencente ao PCP e colecções de panfletos clandestinos. Nos 

interrogatórios confirma que exercia «actividade ilegal» e distribuía propaganda por 

diversos sectores da organização comunista no Norte do País. Eles tinham “encontros” 

previamente marcados em locais à roda da cidade de Lisboa e mesmo dentro desta, e 

faziam a entrega quinzenal dos panfletos intitulados Avante! e Militante, jornal mensal, e 

ainda de outras publicações editadas pelo PCP. Ele desconhecia as pessoas que iam a 

esses encontros nos locais escolhidos, porque tinham sido apresentados por «amigo de 

cima», como vulgarmente se chama o elemento do Partido a quem o militante está 

subordinado. O desempenho desta “tarefa” teve início nos primeiros dias de Janeiro de 

47, quando habitava uma “casa ilegal” ou “casa do partido”, dada a sua posição de 

“funcionário”, em Valadares (o PCP tem aqui uma casa clandestina), cujo senhorio 

ignorava a actividade do seu inquilino, porque para melhor “mascarar” a situação viveu ali 

com uma “amiga” que o partido destacou, que pela idade passava por mãe. Não conhecia 

o verdadeiro nome desta “amiga” cujo pseudónimo era «Maria José».  

Saúl Ferrão Pires Leal/«Fonseca», como funcionário recebia um salário mensal do 

partido de 560$00, mais 200$00 para pagamento do sustento da camarada “amiga”, 

residente. Ele teve de sair da casa pelo facto da “amiga” ter desaparecido e do embaraço 
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 “Auto de Perguntas”, Processo PIDE nº757/47, 2 de Julho de 1947, pp.103 e 105. 
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que era justificar o desaparecimento da sua suposta «mãe» e foi para Aveiro onde 

depositou as malas na estação de caminho de ferro. Ele permaneceu numa pensão e foi 

estabelecer contacto com outro elemento, a quem costumava entregar “imprensa” 

clandestina, acompanhando este a Ovar, onde em casa de outro que lhe foi apresentado 

deixou as malas. “Contacto” com o “amigo de cima” que apenas conhecia pelo 

pseudónimo de «Guilherme» e recebia deste ordem de seguir para outra casa do partido. 

Seguiu de Ovar para a estação de Pampilhosa da Serra, ao “encontro” de outro elemento 

que o esperava, cuja identificação passava por «troca de algumas frases convencionais» e, 

depois de verificarem que os sinais de cada um condiziam à forma descrita, seguiram para 

os arredores de Coimbra, Fala, onde ficava a casa do partido habitada por um casal de 

«funcionários» («Augusto» e «Maria»). Ele permaneceu aí até 30 de Abril, depois da 

estação de Alfarelos- Coimbra-Figueira, foi para a estação da Cúria. Ficou numa pensão 

mas, por razões de segurança, nessa mesma tarde seguiu para Ovar e foi preso.  

Saúl Fernão Pires Leal/«Fonseca» em Janeiro tinha como “tarefa” distribuir pelos 

vários sectores da organização comunista do Norte, o Avante!, Militante, em locais 

determinados onde tinha “encontros” marcados. O elemento da organização responsável 

pelo sector Norte, o “amigo de cima” era «Guilherme»/Sérgio Vilarigues. Vivera até há 

quatro anos atrás numa casa ilegal do partido, residência de funcionários juntamente com 

uma camarada do seu partido, «Maria José» que figurava como sua mãe. A casa situava-se 

na praia de Valadares e deixou de a habitar porque «Maria José» repentinamente 

abandonou a casa sem motivo justificado.  

Saúl Fernão Pires Leal permaneceu 15 dias nesta casa ilegal do partido situada no 

lugar de Fala, do concelho de Coimbra, alugada por um casal de “funcionários”, e a polícia 

aguardou uns dias para assaltar a casa mas quando lá chegou encontrou a casa já com 

escritos. Na localidade, a polícia soube que fora alugada por um casal que dava o nome de 

Augusto Pais da Silva e Mariazinha, casados e tinham mudado a 12 de Maio de 1947. A 

PIDE localiza a nova casa destes funcionários do partido, em Casal dos Galegos, Granja do 

Ulmeiro, Soure. É nesta casa que o casal Saboga é preso. Lucinda Mendes identifica Saul 
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Pires Leal como «Carlos Alberto» que estivera quinze dias na sua casa de Fala, Coimbra. 

Como está grávida foi posta em liberdade condicional. «Augusto» era Agostinho Saboga, 

«Maria» era Lucinda Mendes, «Silva» era Pereira Gomes e «Guilherme» era Sérgio 

Vilarigues. 

Augusto Pais da Silva e Mariazinha são na realidade, Agostinho da Conceição 

Saboga e Lucinda Mendes, em mancebia. Agostinho da Conceição Saboga550 e Lucinda 

Mendes551 são detidos a 4 de Junho de 1947. A PIDE apreende a bicicleta e os arquivos do 

partido. Agostinho da Conceição Saboga/«Costa», era “Y”552(Coimbra e parte sul de 

Aveiro) e mais tarde ou mais cedo foi «Ruas» (Chaves). Agostinho Saboga, vidreiro era um 

«funcionário» do PCP e vivia na clandestinidade desde 1945 e tinha sido transferido da 

zona de Coimbra para Soure. Ele foi procurado por um militante do PCP, «Jaime», que ele 

conhecera na Figueira da Foz e que na Marinha Grande, era o «Santos». Ele conhecera-o 

quando «Santos» lhe entregou a mobília na Marinha Grande. Saboga utilizou o nome de 

Augusto Pais da Silva em pensões que utilizou nos primeiros meses da clandestinidade e 

usou o pseudónimo de «Costa», em contactos que mantinha com os escalões superiores e 

inferiores da organização comunista. Saboga começou a sua actividade como 

«funcionário» e «controleiro» da província da Beira Alta e Beira Baixa que na organização 

se designa pela letra R. Nessa região desenvolveu o trabalho clandestino distribuindo 

«material de agitação». Saboga estava subordinado a «Gomes», ligação estabelecida 

através de uma senha que lhe fora fornecida por «Santos». «Gomes» disse-lhe para alugar 

uma casa e ele alugou-a em Esgueira, Aveiro, onde se instalou com a mãe dos seus três 

filhos, com quem vivia maritalmente, que passou a designar-se por «Maria». Nesta 

ocasião passou, por determinação de «Gomes», o controlo da zona R a outro funcionário, 

«Miguel» ou «Rafael» e ele, Saboga, passou a controlar a zona Y, região de Coimbra. 

                                                           
550

 Filho de António Saboga e de Catarina da Conceição, natural de Lisboa, Olivais, 38 anos, solteiro, 
empregado da indústria vidreira, residente em Casal de Galegos-Granja do Ulmeiro, concelho de Soure. 
Recolheu ao Aljube doc. PIDE de 5 de Junho de 1947, Processo PIDE nº757/47. 
551

 Filha de pai incógnito e de Nazaré Mendes, natural Figueira da Foz, 28 anos, solteira, doméstica, 
residente Casal de Galegos-Granja do Ulmeiro. Recolheu a Caxias doc. PIDE de 5 de Junho de 1947, Processo 
PIDE nº757/47. 
552

 Processo PIDE nº757/47, 7 de Junho de 1947. 
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«Santos» é na realidade Manuel Guedes e Joaquim Pires Jorge é «Gomes», do 

Secretariado e ambos do Bureau Político e do CC do PCP. Por intermédio de «Gomes» 

conheceu toda a organização designada por Y porque tinha a seu cargo o Comité Regional 

(Y2 – Figueira da Foz; comité local Y1, Coimbra cidade; Y9 – Lousã; Y10-Poiares; Y15 – 

Condeixa-a-Nova; Y12 – Alfarelos; Y22- Castanheira de Pêra; Y15 – Pampilhosa do Botão). 

Saboga mudou-se para Fala, onde foi apresentado a «Vilar» ou «Vilarinho» de quem ficou 

subordinado por indicação de «Gomes».  

Agostinho da Conceição Saboga553, confirma ser militante do PCP desde Setembro 

de 1945, “funcionário” na ilegalidade desde Agosto de 1945, residindo na Marinha 

Grande, era vidreiro, ter sido procurado por um indivíduo que conhecera na Figueira da 

Foz, «Jaime», e «Santos»554 na altura que o procurara na Marinha Grande. O «Santos» 

pedira-lhe para guardar uma mobília e umas malas dizendo que a mulher estava 

hospitalizada. Ele não desconfiara de nada só quando a polícia chegou e lhe perguntou 

por uma tipografia clandestina que ali devia estar ou ter estado. A polícia visto a 

franqueza da situação não o prende. Em Setembro 45, volta a ser procurado por «Santos» 

que lhe diz que efectivamente era uma tipografia e que a polícia provavelmente ali 

voltaria para o prender e portanto, para sua segurança, devia fugir e passar a viver na 

clandestinidade como “funcionário”. No desempenho desse lugar viveu em várias 

pensões, como em Pombal, Albergaria-dos-Doze e Tomar, utilizando o nome de «Augusto 

da Silva Pais». Para os “amigos de cima” e para os “amigos de baixo” era o «Costa». 

Levava o “material” da organização, e o jornal Avante. O controlo de Tortozendo estava a 

cargo da Covilhã. São Paio a cargo de Gouveia e o de Marçal e estava a cargo da Guarda. 

Em Loriga tentou fazer uma ligação e levava até a “senha”que lhe tinha sido dado pelo 

“amigo de cima” com quem estava em “contacto” que tinha o pseudónimo de «Gomes». 

Não foi feliz nessa tentativa porque a pessoa de Loriga se recusou a estabelecer a ligação. 

Era ao «Gomes» que prestava contas de alguma quotização, assim como o dinheiro dos 
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 “Auto de Perguntas”, 8 de Julho de 1947, Processo PIDEnº757/47, pp.108 e 110. Vários pseudónimos: 
«Costa» e «Ruas». 
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 Manuel Guedes. 
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jornais Avante. Eles recebiam o salário de 500$00, mais despesas por fora para as 

deslocações na sua “tarefa de controlo”. O “amigo de cima” de Saboga era Pires 

Jorge/«Gomes» que desde 1946 estava no sul do país em troca com Sérgio Vilarigues que 

fora para o norte. 

A PIDE escreve na “Proposta” que Agostinho da Conceição Saboga reconhece as 

fotografias de Manuel Guedes e Joaquim Pires Jorge, elementos dos escalões superiores 

do PCP, «Santos» e «Gomes», respectivamente. Manuel Guedes/«Santos», Joaquim Pires 

Jorge/«Gomes».  

Manuel Guedes/«Santos»555, CC do PCP, Secretariado e Bureau Político, fugido à 

Polícia. Joaquim Pires Jorge/«Gomes»556, CC do PCP, Bureau Político, responsável pela 

Região Y (Coimbra) e já fora responsável pela Região Norte. 

Saboga era casado com Lucinda Mendes que nos autos afirma viver com o marido 

e pai dos seus filhos, na Marinha Grande e eventualmente no Casal de Galegos - Granja do 

Ulmeiro, mas como era analfabeta desconhecia as actividades do marido. 

Saboga/«Augusto» e ela Lucinda Mendes/«Maria» mudaram-se para Fala, arredores de 

Coimbra para uma casa do partido onde permaneceram até 11 de Maio de 47, onde 

aparecia um elemento do Partido. Na segunda quinzena do mês de Abril permaneceu na 

casa em Fala, «Carlos Alberto». Reconheceu pela fotografia que Saúl Fernão Pires Leal era 

«Carlos Alberto». Tinha contactos com membros do partido que usavam os pseudónimos 

de «Jaime», «Santos» e Pires Jorge. Saboga residia numa casa do partido em 1947 quando 

passou à região Y, onde se encontrava com «Gomes». Ele conheceu em Coimbra, «Raul» e 

«Ruy», que residiam naquela cidade e ainda «Borges», um camarada da Lousã, e «Carlos» 

em Reveles, entre Alfarelos e Figueira da Foz, com quem se devia manter em “contacto”, 

para o desenvolvimento da organização na Figueira da Foz. Saboga acompanhou «Gomes» 

à Pampilhosa do Botão, e ali recebeu a apresentação de um factor dos caminhos-de-ferro, 
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 Solteiro, ex-marinheiro, 38 anos filho de José Guedes e de Teresa de Jesus, natural de Lisboa, processo 
PIDE nº757/47. 
556

 Solteiro, motorista, 40 anos, filho de José Domingos Jorge e de Clara Pires Belo Jorge, processo PIDE 
nº757/47. 
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da Companhia da Beira Alta, Fernando. Acompanhou o «Gomes» à vila de Condeixa-a-

Nova e ali recebeu a apresentação de «Barros». Foi para Poiares com o «Gomes» e 

encontrou o «David», barbeiro, de quem não se recordava.  

Na organização Saboga, procedia ao controle e orientação nos sectores Y1 e Y2, 

Coimbra e Figueira da Foz, respectivamente, onde funcionava um comité regional, 

partilhando a responsabilidade com «Gomes», até ser preso. Este CR tinha o controlo dos 

sectores Y11 e Y13 Caceira e Fontela. No sector Y9, Lousã, o contacto era com o «Borges», 

ligado a 4 elementos daquela localidade onde ainda não havia um comité local. No sector 

Y15, Condeixa-a-Nova, o “contacto” era mantido em iguais condições ao anterior, e uma 

vez por outra com o «Barros». «Acácio» da Câmara Municipal, estava ligado a outro 

simpatizante ou simplesmente “leitores”. Na organização comunista, Y9, era a Lousã, e 

Y10, Poiares, onde funciona um comité local à responsabilidade de um barbeiro e de um 

outro talvez da construção civil. Castanheira de Pêra, norte de Leiria, era Y22, e o contacto 

era feito ali com operários da indústria têxtil que lhe tinha sido apresentado pelo 

«Borges» do sector Y9. No sector Y16, Pampilhosa do Botão, o contacto era feito por um 

desconhecido, proprietário de uma taberna apresentado pelo factor Fernando. No sector 

Y12 tinha deixado de existir um limpador de máquinas da estação de Alfarelos. «Gomes» 

abandona a casa de Esgueira e foi-se instalar em Fala, S. Martinho do Bispo, Coimbra. 

«Vilarinho» ou «Vilar», era o contacto de cima. Francisco Euleutério557 foi preso em Elvas 

a 19 de Julho de 47. 

Na casa clandestina do PCP situada em Miraventos vivia António Dias Lourenço558. 

O processo da PIDE foi organizado no ano de 1949. António Dias Lourenço, membro do 

Comité Central do PCP, utilizou os pseudónimos de «Cascais», «João» e de «Marques»559. 

Antes de passar à clandestinidade, residia na Póvoa de Santa Iria e trabalhava na Soda 

Póvoa. Tinha um irmão a residir em Vila Franca, conhecido pelo «Cascais». Foi o principal 
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 Filho de Escolástica Maria de Jesus, natural de S. Vicente de Valongo, residente em S. Susana, Redondo, 
37 anos, processo PIDEnº757/47, 
558

 Processo PIDE nº925/49. 
559

 “Proposta”, Processo PIDE, nº925/49, Lisboa, 1 de Abril de 1950, p.26. 
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orientador das greves de 1947 que envolveram as classes do Estivadores, 

Descarregadores, Tráfego, Fragateiros e Construções Navais. António Dias Lourenço foi 

preso nesta casa em Miraventos, concelho de Palmela, onde vivia com a sua companheira 

Georgette de Oliveira Ferreira560. Georgette é presa a 17 de Dezembro de 1940, em 

regime de incomunicabilidade. António Dias Lourenço alugara a casa com o nome falso de 

Joaquim Bastos Ferreira que conseguira na Secretaria Notarial de Setúbal. 

 A polícia apreende o relatório que ele redige, onde faz uma «severa crítica a esse 

movimento» e à sua actuação como membro do Comité Central do PCP e «responsável» 

pela organização de Lisboa. Aquando da sua prisão, a polícia afirma que o documento é da 

sua autoria mas ele não assume. O relatório tem como finalidade apontar os erros e as 

deficiências que provocaram a derrota do movimento grevista de 47, aproveitando a 

«lição para um movimento grevista futuro». A PIDE conclui que, apesar da auto-crítica, a 

greve provocara danos na economia nacional, além da «agitação» nas classes 

trabalhadoras. Embora ele não reconhecesse o relatório como seu, a PIDE conclui que fora 

ele na qualidade de membro do CC do PCP que o fizera e fora igualmente o partido o 

principal responsável pela direcção desta greve. A polícia apelida-o de «cobarde», por não 

assumir os seus actos e, na ilegalidade desde 1942, não ter sido até à data mais do que um 

«agitador profissional, degenerado de sentimentos, sem qualquer assomo de 

dignidade»561.  

No “Relatório” que elabora, a PIDE responsabiliza-o pela direcção de toda a 

organização do PCP de Lisboa e arredores de aquém do rio Tejo. A polícia sabia que ele 

tinha mudado de sector e de pseudónimo. Deixara de ser «João» e era agora «Marques», 

tendo a seu cargo a responsabilidade e direcção da organização do partido em toda a 

região situada além do Tejo até ao Algarve, inclusive. Nos interrogatórios, apenas assume 

a sua militância e pertença ao Comité Central do PCP. A PIDE sabia, que após o 

falecimento de outro camarada membro do CC do PCP e do seu Bureau Político, em 1945, 
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 Solteira, 25 anos, costureira, natural de Vila Franca de Xira, filha de Augusto Ferreira e Joaquina de 
Oliveira, processo PIDE nº757/47. 
561

 “Relatório”, Processo PIDE, nº925/49, p.27. 
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Alfredo Dinis/«Alex», ele era responsável perante o Secretariado, por todo o sector de 

Lisboa. Em fins de 1948 é substituído por Manuel Rodrigues da Silva /«Almeida», (preso), 

transitando para o sector a sul do Tejo, até ao Algarve cuja área incluía também o Alto e 

Baixo Alentejo562. 

É como responsável do sector de Lisboa que Dias Lourenço lidera o movimento 

grevista de 1947. A PIDE apelida-o de «dirigente profissional de uma organização fora da 

lei e antinacional pela subversão da ideia»563. A sua esposa Casimira da Conceição Silva564 

e José Augusto da Silva Martins, foram presos na tipografia clandestina da casa do partido, 

no lugar dos Coimbrão, arredores de Leiria em 9 de Abril de 1949565. Neste dia e nesta 

casa é igualmente presa Mercedes de Oliveira Ferreira. Desde que passou para o sector 

Sul, tinha como tarefa a direcção do jornal Camponês, cuja distribuição era feita 

periodicamente nas províncias do Alto e Baixo Alentejo566. É condenado em Tribunal 

Plenário, a pena maior, 4 anos de prisão. Georgette vai para Caxias e evade-se do Hospital 

de Santo António dos Capuchos em 4 de Outubro de 1950, depois de ter dado entrada nas 

urgências a 13 de Agosto567. 

António Dias Lourenço é acusado de no mês de Novembro de 1949, no lugar de 

Miraventos, promover uma reunião do PCP, «organização secreta e subversiva» que tinha 

por objectivo a destruição da actual forma de Governo por meios violentos, e 

inconstitucionais, ser membro e funcionário da organização e viver em «mancebia» com 

Georgette Ferreira, (fugida), numa casa ilegal do partido. É acusado de usar os 

pseudónimos de «João» e de «Marques», ser membro do Comité Central e, como 

dirigente, exercer actividades concernentes à organização do partido na região do 

Alentejo e designadamente a publicação do jornal O Camponês.   
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 “Relatório”, Processo PIDE, nº925/49, p.27. 
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 “Relatório”, Processo PIDE, nº925/49, p.28. 
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 Era esposa de António Dias Lourenço de quem tinha duas filhas: Ivone da Conceição e Lígia da Conceição.  
565

 Processo-crime nº693/49. 
566

 Processo-crime nº693/49, p.40, Lisboa, 8 de Abril de 1950, agente José Catela.  
567

 Processo-crime nº693/49, p.72. 
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O Supremo Tribunal de Justiça condena-o a 14 de Fevereiro de 1951, altera-lhe a 

pena para dois anos de prisão celular e 8 anos de degredo, ou, 12 anos de degredo568. 

António Dias Lourenço evade-se da cadeia do Forte de Peniche, com 39 anos, a 12 de 

Dezembro de 1954569. Segundo o documento enviado de Peniche a 19 de Dezembro de 

1954 e dirigido ao Director da Polícia Internacional de Defesa do Estado, Dias Lourenço 

fugira de Peniche entre a 1 e as 5 da manhã, por meio de arrombamento de porta, e 

escalamento da muralha para o cabo do mar, a Nascente da Fortaleza. O fugitivo era 

divorciado, torneiro mecânico, natural de Vila Franca de Xira. As buscas tinham sido 

infrutíferas. Neste processo,570constam os mandatos de prisão de Dias Lourenço e 

Joaquim Gomes e ainda o Croqui do Forte de Peniche com a fuga. É recapturado pela 

polícia a 14 de Agosto, e a 8 de Setembro de 1962 está preso no Reduto Norte de 

Caxias571. Serão seus companheiros de prisão na cadeia de Peniche, João Maria do Rosário 

Costa Júnior, José Alves Tavares Magro, Alcino de Sousa Ferreira, Severiano Pedro 

Falcão572. Outros arguidos que constam do documento, Pinto Loureiro, Manuel Diniz 

Jacinto e outros. Para averiguações. Neste processo existem Cartas de José Magro 

relativamente à agressão na cadeia a João Maria do Rosário Costa Júnior pelo guarda 

Santos Costa. Pelas cartas que são escritas entre 12 e 13 de Junho de 1952 sobre esta 

agressão, temos a noção de quem eram os seus camaradas presos na altura. 

Joaquim Gomes dos Santos573 está na clandestinidade desde Agosto de 1952 e é 

preso na Rua Elias Garcia, na sequência de um encontro marcado com Arménio Maria da 

Silva Jordão,574 que ele afirma no seu livro ser um «bufo». Arménio era traçador naval, 

natural do Barreiro. Ao arguido, foram-lhe apreendidos documentos do MUD, do MND, 
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 Cópia do acórdão, Secretaria do 3º Juízo Criminal de Lisboa, Lisboa, 29 de Maio de 1951, Processo-crime 
nº693/49, p.94. 
569

 Idem, ibidem, p. 102.  
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 Documento PIDE, datado de 3 de Março de 1955, Processo-crime nº693/49, p.123. 
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 Processo-crime nº693/49, p.139. 
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 Processo-crime nº693/49, p.148. 
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 Nascido na Marinha Grande, a 26 de Janeiro de 1954, tem 36 anos, é casado com Maria da Piedade, 
maçariqueiro, Processo-crime nº693/49, p.22. 
574

 Nascido no Barreiro a 17 de Abril de 1926, residia na Ajuda em Lisboa, era beneficiário da Caixa de 
Previdência dos Empregados da CUF, da FNAT, sócio do Sindicato Nacional dos Técnicos e Operários 
Metalúrgicos, do Grupo do Chinquilho Cruzeirense, Processo-crime nº693/49, p.22. 
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Maria Lamas, II Congresso Sindical Mundial. A PIDE não consegue obter a identificação de 

Joaquim Gomes e pensa ter prendido Octávio Pato. Pelas impressões digitais, 

rapidamente concluem que não se trata de Pato. Joaquim Gomes não se identifica e é 

condenado por desobediência qualificada a 3 meses de prisão correccional, substituída 

por igual tempo de multa (vinte escudos diários). Como não pagou esta verba, aguardou 

julgamento em Tribunal Criminal. Joaquim Gomes recusou-se a esclarecer a posição que 

ocupava no PCP e a explicar o motivo do «encontro» com Arménio Maria da Silva Jordão. 

Recusou-se igualmente a esclarecer e a responder às questões relacionadas com a 

documentação apreendida (balancetes, carta aberta, dactilografados, panfletos copio 

grafados, relação dactilografada, em forma de brochura, contendo devidamente 

alfabetada, letras e algarismos de matrículas de viaturas automóveis, pedaços de papel 

manuscritos a tinta e a lápis, cupões de valores diferentes, a revista russa Temps 

Nouveaux e uma agenda). Não responde a nenhuma questão, nem esclarece o paradeiro 

da sua esposa Maria de Piedade575. 

A PIDE interroga o seu antigo patrão, Rui Neto Duarte da empresa Termos- Triunfo 

Limitada, onde trabalhava desde 1944, como maçariqueiro e se conservou até 21 de 

Agosto de 1952, tendo vindo da Fábrica Vidrotécnica limitada, R. Pedrouços, Lisboa. Rui 

Neto Duarte refere o seu «exemplar comportamento», como «empregado dedicado e 

trabalhador», nunca lhe tendo notado «ideias subversivas» nem contactos com suspeitos, 

vivendo do trabalho e para a família. A saída de Joaquim Gomes fora inesperada, apenas 

enviando uma carta justificando-se com «circunstâncias alheias à sua vontade». O seu 

irmão José Gomes fica encarregue de receber o dinheiro do seu salário e confirma a sua 

presença no Brasil. José Gomes, interrogado pela polícia a 22 de Fevereiro de 1954, afirma 

não ver o irmão desde Junho/Julho de 1952, data em que o arguido fora a Pica-Sinos, 

Marinha Grande, despedir-se da família, alegando que ia abandonar o emprego por 

questões de saúde e que se ia estabelecer com uma casa de comércio ou então iria juntar-

se a outro irmão que residia no Brasil, prometendo enviar notícias. O irmão confirmou que 
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ele não residia na vila há cerca de 18 anos, tendo trabalhado nas Fábricas de Lâmpadas 

Lumiar e na Vidrotécnica de Pedrouços antes de ter arranjado colocação na Termos 

Triunfo. O sogro, João Salgueiro, residente na Marinha Grande é igualmente interrogado, 

porque a mobília de Joaquim Gomes foi transportada para sua casa. Ele declarou que não 

via a filha desde Agosto de 1952, nem tinha notícias de Joaquim Gomes, à excepção de 

uma carta datada de 22 de Fevereiro de 1954, onde lhe comunicava que estava preso no 

Aljube. Ele pensava que se tinha ausentado para o Brasil mas nunca notara no genro 

«ideias subversivas», só sabendo naquele momento a sua ligação ao PCP. Arménio é de 

novo interrogado por Raul Rosa Porto Duarte sobre a razão do seu «encontro» com 

Joaquim Gomes a 24.2.1954. A PIDE quer saber sobre as suas actividades no PCP e 

questiona-o sobre o panfleto “Novo atentado contra o Povo Português”, da comissão 

central do MUDJ. A PIDE interroga-o sobre: o protesto dirigido ao Presidente da República, 

datado de 1953, com 10 assinaturas; a autoria do texto “Carta Aberta aos partidários da 

Paz; o autor da declaração dos acontecimentos ocorridos na cadeia de Peniche; 

identidade das pessoas que assinaram a declaração; como chegara às suas mãos o 

“comunicado” do MND, datado de 16 de Dezembro de 1953 e encontrado em sua casa; 

origem do panfleto da Comissão Distrital de Lisboa do MND “Agressões da PIDE 

continuam”; autoria do panfleto “Trabalhadores Metalúrgicos” emanado da Comissão 

Sindical e apreendido em sua casa; documento “Prisão da escritora Maria Lamas, membro 

do Conselho Mundial da Paz e de muitas dezenas de destacados democratas”, emanado 

do MND, apreendido em sua casa; panfleto “A PIDE agride a tiro cidadãos honestos”, 

emanado da Comissão Inter-profissões do MND e apreendido na sua residência; 

manifesto “Manifesto do III Congresso Sindical Mundial dos Trabalhadores do Mundo”, 

emanado da Comissão Inter-profissões do MND; manifesto “Determinantes Nacionais da 

Posição Política do Movimento Nacional Democrático”; documento “Trabalhadores 

Metalúrgicos – vão realizar-se em breve eleições no nosso sindicato”. A PIDE interroga 

Arménio sobre a origem e o destino dos documentos apreendidos e a justificação da sua 

ligação com um «elemento altamente categorizado»576 do PCP, quando ele era apenas um 
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«aderente» do MND. Ele recusa-se a responder. A PIDE procede ao exame dos vários 

documentos apreendidos concluindo que fazem parte de uma campanha de difamação 

contra os poderes constituídos e de incitamento à luta contra o que denominam de 

repressão e que mais não é do que a acção policial a reprimir as actividades subversivas 

do chamado PCP e dos vários movimentos que desenvolveu: MND, MUDJ, Movimento 

Nacional Democrático da Paz, vulgo, Movimento da Paz, organizações femininas, tais 

como a «cruzada das mulheres portuguesas», e «federação portuguesa feminina pró-

paz», todas com um funcionamento ilegal e com o objectivo de mascarar os verdadeiros 

desígnios do citado PCP integrado na linha de Moscovo. O segundo documento dirigido ao 

Presidente da República, contra o encerramento das sedes ilegais destes movimentos, tais 

como o MND e o MUDJ que a PIDE considera não terem qualquer enquadramento legal, e 

que se aproveitavam da confusão do período eleitoral, a que não tinham nem podiam 

concorrer, para actuarem em Lisboa577. O terceiro documento “Carta Aberta aos 

partidários da Paz dirigia-se aos filiados neste MND para a Paz. No quarto documento 

sobre os acontecimentos ocorridos na cadeia de Peniche, verificam-se seis nomes a tinta 

como signatários da “Declaração” dactilografada com os nomes de 3 mulheres presas por 

praticarem distúrbios em Peniche e todas casadas com «membros» reconhecidos e 

confessos do PCP, que queriam daquela forma cumprir com os seus «deveres de esposas e 

cidadãs”. O documento que tinha escrito a palavra “Plenário” confirma a existência de um 

organismo plenário destinado a coordenar e dirigir a luta de massas, que reúne 

determinados «membros» do PCP com «tarefas» de responsabilidade em classes e 

empresas e cuja orientação lhes é dada pelos «funcionários» do partido. A PIDE conclui 

que este documento resultava de um Plenário ocorrido na Fábrica de Equipamento do 

Exército e que os restantes documentos se referiam a um corticeiro de nome Frazão e a 

empresas, como a Cotal e a Carris. A PIDE concluía ainda que o PCP, a par da sua 

organização clandestina e na intenção de não assoberbar os seus «membros» 

responsáveis pelos organismos de base, também dispunha de «membros» em número 

suficiente para desenvolver a luta de massas e criou um organismo coordenador da luta, à 
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margem da sua organização partidária, e destacou para ali alguns dos seus melhores 

efectivos, lançando-se na mobilização das massas nas classes e empresas para o 

desenvolvimento da luta reivindicativa. “30 dias de férias”, um segundo papel em branco, 

manuscrito dirigido a «Viriato», que estabelece várias tarefas ao membro do PCP que 

usava esse pseudónimo e que marca o «encontro». O terceiro papel, dirigido a 

«Fernando», contém «tarefas» para este membro do partido executar, além de tratar da 

«casa para reuniões» e saber «como está a vigilância da casa»578. A PIDE analisou as folhas 

de papel de um bloco, manuscritas a lápis, e conclui que diziam respeito a uma reunião 

realizada a 18 de Janeiro de 1958 e respeitante a «I», devendo ser este algarismo em 

numeração romana e significava sector 1. A ordem de trabalhos desta reunião era: 1º 

comportamento na polícia; 2º Sindical; 3º Organização; 4º Vários. No quarto papel as 

rubricas «Fundos, Assistência e tarjetas», assuntos que diziam respeito à organização 

comunista. A PIDE examina estes documentos e conclui que o documento manuscrito era 

uma nota de medicamentos e o IVO seria o próprio Joaquim Gomes. Joaquim Gomes tinha 

também diversos impressos com valores diferentes que se destinavam a obter fundos 

para os dirigentes e funcionários do PCP fazerem face às despesas com a sua manutenção 

na «ilegalidade». A PIDE conclui que estes funcionários comunistas viviam uma «vida 

ociosa e vagabunda, sem preocupações de trabalho sério e honesto e sem faltas 

materiais». Com este estilo de vida, exploravam a boa fé daqueles que contribuíam, 

pensando que estavam a contribuir para o triunfo de uma ideologia mas que na realidade 

apenas desejavam derrubar os poderes constituídos. Do arquivo apreendido, contavam 

igualmente a revista russa Temps Nouveaux, editada em língua francesa. A agenda de 

Joaquim Gomes tinha anotado «encontros» com outros militantes comunistas, designados 

pelos seus pseudónimos. No dia 22 de Janeiro, data em que foi preso juntamente com 

Arménio, verificam-se cinco «encontros» marcados, sendo o último às 24:30 com um 

membro do PCP ali designado por «Prudêncio»/Arménio. Havia igualmente duas 

«circulares», uma emanada de uma Comissão Inter-Profissões de Lisboa do MND e a 
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segunda da Comissão Distrital de Lisboa do mesmo movimento. O panfleto 

“Trabalhadores Metalúrgicos”, que contém as reivindicações que mereciam a crítica de 

Joaquim Gomes, destinava-se a traçar a orientação para a luta da classe operária 

metalúrgica, que devia ser da iniciativa do membro do partido que controlava a actividade 

da organização partidária da citada classe, e tudo indica que o seu autor fosse, Arménio. 

Os panfletos copiografados pela Comissão Inter-profissões do MND contêm a transcrição 

do “Manifesto do III Congresso Sindical Mundial”, à semelhança do que se encontra no 

Avante nº183. O documento “Determinantes Nacionais da Posição Política do Movimento 

Nacional Democrático”, é a análise à sua maneira, da situação do país com a descrição das 

resoluções tomadas na Assembleia de Delegados que em Junho reuniu clandestinamente 

e cujo programa é precisamente idêntico ao defendido pelo PCP, através das suas 

publicações clandestinas.  

No documento manuscrito a lápis, as anotações dizem respeito às eleições nos 

Sindicatos Nacionais, preparando o «assalto para se apoderarem das direcções». São 

várias notas de composição de «comissões de apoio» às listas a apresentar, indicam que 

não devem ter cadastro político, nem serem conhecidos como antifascistas, por forma a 

encobrir a sua verdadeira posição de militantes comunistas. Esta decisão tinha como 

objectivo não dar a perceber que os nomes propostos para as direcções dos sindicatos 

eram membros do PCP. Há ainda um manuscrito a lápis com o nome das empresas onde a 

organização comunista tinha ramificações a funcionar sob o seu controlo. A PIDE conclui 

que Arménio devia ser membro do PCP com a «tarefa» de responsabilidade, como prova a 

sua ligação directa com o «funcionário» comunista com quem foi preso.  

Para nos situarmos no contexto, da mesma época datam o documento do 

Ministério das Corporações e Previdência Social, Gabinete do Ministro, dirigido ao 

Presidente do Conselho tinha como conteúdo as «Eleições Sindicais». «Sabia-se desde há 

tempos, que os comunistas se propunham infiltrar-se nas direcções dos sindicatos, 

aproveitando as próximas eleições. Neste sentido se preveniram oportunamente todos os 

delegados e os serviços de Acção Social». Neste sentido o Governo determinara que só se 
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procederiam a eleições nos sindicatos em que as direcções tinham completado os três 

anos normais de mandato. O Movimento Nacional Democrático, Comissão Inter-

Profissões dá Instruções para a actuação pré-eleitoral, a necessidade de «que à frente dos 

sindicatos estejam homens honrados, homens que tenham a confiança das massas e se 

disponham a lutar pelos interesses deste. Actualmente isto não acontece. As pessoas que 

estão à frente dos sindicatos, salvo raras excepções, não têm a confiança dos 

trabalhadores nem por eles foram eleitas; foram sim impostas ilegalmente pelo governo 

que usando de todas as falcatruas, pressões e ameaças, as fez eleger para que elas 

servissem os interesses do patronato e prejudicassem portanto, os interesses dos 

trabalhadores». Em Dezembro de 1953, a Comissão Inter-Profissões do MND dirigia aos 

Trabalhadores Metalúrgicos (sublinhado no original) informando que se iam realizar 

eleições no Sindicato. As principais reivindicações eram: melhoria de salários; aumento do 

tempo de férias; condições de habitação; revisão de categorias; problemas de previdência; 

feriados pagos; melhores condições higiénicas. Estas reivindicações constavam de uma 

exposição entregue por uma Comissão de Metalúrgicos, em princípios do ano de 1952. Os 

Metalúrgicos apresentavam os seguintes problemas: 1º Salário compatível com o custo de 

vida; 2º habitações decentes e económicas; 3º Trabalho assegurado por todos os 

metalúrgicos; 4º Abolição do desconto de 1,5% para o Fundo de Desemprego; 5º 

Proibição dos trabalhos a prémio e de empreitada; 6º Horas extraordinárias pagas a mais 

de 100%; 7º Férias de 30 dias com todos os vencimentos; 8º Todos os feriados pagos sem 

horas de compensação; 9º Mulheres e jovens remunerados pelo trabalho executado; 10º 

Revisão de categorias e promoções; 11º Pagamento dos sete dias semanais; 12º 

Supressão da marcação de 5 faltas por cada falta dada, e que as faltas dadas não sejam 

consideradas; 13º Nas empresas onde a chuva e a falta de corrente eléctrica provoquem a 

interrupção do trabalho, que a entidade patronal se responsabilize pelo pagamento 

dessas horas; 14º Abolição do pagamento da jóia sindical, para que todos os metalúrgicos 

possam ser sócios. No que respeita à Previdência, os metalúrgicos destacavam: abolição 

do pagamento de senha de consulta à visita domiciliária e do período de espera de 6 dias 

para se ter direito ao subsídio de doença; Que o subsídio de doença seja pago até ao fim 
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da mesma, igual as salário efectivo e pago semanalmente;  Que os beneficiários e famílias 

recebam todos os medicamentos gratuitamente, incluindo antibióticos; Que não cessem 

os direitos de assistência e regalias quando a situação de doente se prolongue por mais de 

9 meses; Que a Caixa suporte todas as despesas de hospitalização, incluindo sanatórios, 

intervenções cirúrgicas, radiografias, análises. O Documento da Comissão Sindical da 

Construção Civil datado de Lisboa, Janeiro de 1954, apresentava os principais problemas 

da classe: o desemprego aumentar assustadoramente; os salários, não só não 

acompanham o custo de vida, como baixaram de há cinco anos cerca de 20%; abuso 

descarado nos horários de trabalho nas obras perante a indiferença da Inspecção de 

Trabalho. 

Joaquim Gomes é interrogado pela PIDE mas, de todas as questões formuladas, 

apenas respondeu que era «funcionário» do PCP. Arménio é interrogado a 15 de Junho de 

1954 mas negou-se a responder. No “Relatório”, a PIDE conclui que Joaquim Gomes se 

negou a responder e a indicar a casa ilegal e Arménio confessou que era aderente ao 

MND. A PIDE regista que ambos os arguidos seguem as orientações do partido de não 

prestarem declarações que comprometam a organização clandestina, durante os 

interrogatórios. A PIDE conclui que ambos haviam registado nas suas agendas o 

«encontro» em causa e que «Prudêncio» era Arménio e, portanto, a forma de actuação 

era exactamente «encontros» marcados antecipadamente e não «encontros» casuais. O 

tempo de duração destes encontros ou reuniões indica perfeitamente a natureza e 

responsabilidade dos assuntos tratados. Os assuntos tratados teriam sido em torno da 

questão das eleições sindicais e das reivindicações da classe metalúrgica. Arménio seria o 

autor do panfleto criticado por Joaquim Gomes, por não «ter assimilado» as instruções 

recebidas para a condução das lutas naquela classe. Os restantes panfletos apreendidos 

versam assuntos diversificados e indicam várias origens, tais como MND, MUDJ, MND 

para a Paz, mas são na realidade actividades desenvolvidas pela organização comunista 

que utiliza estes movimentos de acordo com a sua conveniência e para encobrir os seus 

verdadeiros objectivos, fazendo-os publicar clandestinamente para dar a ideia de que a 
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agitação é geral. Para a PIDE, o PCP destacava para estes movimentos os seus membros 

mais capazes, que ali tomam a denominação de «democratas», «partidários da paz», ou 

«jovens democratas» e todas as organizações necessárias para passarem despercebidos 

entre as massas. 

Arménio já estivera preso em 1947 por participação em greves e fora solto por 

insuficiência de provas. Na sequência desta prisão e depois de ser sujeito ao Tribunal 

Plenário de 18 de Novembro de 1954, é julgado e libertado. Humberto Pereira Diniz 

Lopes, Joaquim Gomes dos Santos, Teófilo Alberto de Matos, Carlos Aboim Inglês, António 

Eusébio Bastos Lopes, Aurélio Monteiro dos Santos, Pedro dos Santos Soares e João Ivo 

Ferreira ficam em prisão preventiva. Joaquim Gomes e Pedro Soares fogem das prisões da 

Delegação do Porto na madrugada do dia 4 de Outubro de 1954. A polícia emite mandatos 

de captura contra Joaquim Gomes e António Dias Lourenço da Silva a 3 de Março de 1955. 

Joaquim Gomes evade-se igualmente da Cadeia Forte de Peniche no dia 3 de Janeiro de 

1960 pelas 19:30.  

Joaquim Gomes dos Santos e Maria da Piedade Gomes dos Santos/«Ilídia» ou 

«Marta» são ambos arguidos por «actividades e organização da associação secreta e 

subversiva que denominam por Partido Comunista Português»579.  Este casal de 

«funcionários» comunistas do PCP vivia clandestinamente no R. Leonardo Coimbra, 285, 

2º direito, na cidade do Porto. Joaquim Gomes usava dois bilhetes de identidade falsos 

com os nomes de José Augusto dos Santos e José Alberto da Silva. O contrato de 

arrendamento da casa da cidade do Porto foi passado em nome de José António de 

Freitas. Maria da Piedade era, ou Maria Luísa Araújo de Freitas ou Maria Helena Silva. O 

espólio da casa era constituído por máquina de escrever, fotografias de dirigentes 

nacionais e estrangeiros, cupões, agenda de 1958; documentos referentes à greve de 

cerca de 6000 pescadores de Matosinhos e da Afurada no dia 2 de Maio; “Notícias 

Políticas”, por «Ferreira»; resumos das despesas e receitas do ano de 1957; “Sobre a 

Unidade Interna do Partido”, por «Ferreira»; originais de artigos para o jornal Avante!; 
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uma pasta contendo cartas manuscritas a tinta e à máquina; balancetes; panfleto 

clandestino “Movimento Nacional Independente”; um título para o Têxtil; 5 folhas de 

papel manuscritas com o título “Frente à carestia de vida os salários devem ser 

aumentados”; panfleto O Têxtil; documento com o título “À direcção do Sindicato de 

Trabalhadores da Indústria Têxtil”; um documento com o título “Os Têxteis da Covilhã e 

Tortozendo lutam por melhores condições de vida”; documentos sobre a indústria têxtil e 

sobre o Sindicato da Indústria Têxtil Algodoeira; artigos para o jornal Avante! e Militante. 

Do espólio, existiam igualmente documentos do CC do PCP e da organização dos partidos 

comunistas europeus e Venezuelano. Há ainda documentos do MND sobre Humberto 

Delgado, eleições às Juntas de Freguesia, sindicatos e greves em diferentes sectores. 

Joaquim Gomes estava em «ligação directa» com a tipografia que editava 

panfletos, como O Têxtil, tendo a seu cargo as correcções a fazer, quer os originais, quer 

das provas tipográficas. Na altura da prisão deste casal, ainda queimaram alguns 

documentos. Pela documentação da PIDE, conclui-se da ligação do PCP ao general 

Humberto Delgado, que se intitulou «chefe» do MNI (Movimento Nacional 

Independente), porque em documentos apreendidos a Joaquim Gomes, havia a anotação 

«Todas as delegações que tem ido a H.D». Pela documentação, a PIDE concluiu que a 

correspondência entre os arguidos e as famílias era enviada através de um «aparelho de 

organização» criado exactamente com esse fim.  

Joaquim Gomes evade-se da prisão da cidade do Porto, na noite de 3 para 4 de 

Outubro de 1954, quando aguardava julgamento. Na clandestinidade usava o pseudónimo 

«Ferreira» com o qual escreve artigos publicados clandestinamente na imprensa do 

partido. Participou no V Congresso do PCP, III ilegal em Setembro de 1957, no qual teve 

intervenções, sendo da sua autoria “Os problemas da terra e a aliança da classe operária 

com os camponeses”, por «Ferreira»580.  
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Maria da Piedade vivia na clandestinidade há 7 anos como militante e funcionária 

do PCP e instalara-se na casa clandestina do Porto nos primeiros dias de Março. Nessa 

qualidade, desempenhou várias tarefas de organização e colaboração em panfletos 

clandestinos como “3 páginas”, “A Voz dos camaradas”, “As mulheres e a democracia”, 

”Como o salazarismo protege a infância”, “Demagogia Fascista e realidade na URSS”, 

“Congresso Mundial das Mulheres”, “Glória a Estaline”, “Façamos o 8 de Março em luta”, 

(sempre utilizando o pseudónimo de «Ilídia» em homenagem a uma grande amiga), 

manuscreveu e traduziu vários artigos da sua autoria e colaborou no trabalho partidário. 

Aida Magro participava igualmente no jornal A Voz das camaradas, usando o pseudónimo 

de «Eva» com artigos que enviavam para a tipografia. Aida Magro/«Guida», «Ema», 

«Eva», foi para a clandestinidade a 11 de Abril de 1945, não para o partido mas para o 

MUNAF, tal como o marido, José Magro. José Magro foi para a clandestinidade a 20 de 

Março de 1945581. 

O documento datado de Lisboa, 30 de Maio de 1959 e assinado por Adelino Silva 

Tinoco, referia que Joaquim Gomes se encontrava na cadeia de Peniche para onde foi 

transferido «como medida de precaução» e Maria da Piedade numa prisão privativa da 

Polícia e esteve posteriormente em Caxias.  

Nos anos de 1956 e 57, Maria da Piedade e Joaquim Gomes vivem na 

clandestinidade na cidade de Setúbal, usando, para melhor desenvolverem a sua 

actividade clandestina, identidades falsas. Joaquim Gomes, negociante de lenhas, usava o 

nome de José Manuel dos Reis e Maria da Piedade é Luísa Maria Reis. Em Junho de 1956, 

instalaram-se na Rua das Barrocas, 8, onde permaneceram até Outubro desse mesmo 

ano. Este casal muda-se para a Rua Dr. José Barros Vasconcelos, 1º, onde residiram até 

Abril de 1957, altura em que voltam a desaparecer para parte incerta. É com os nomes 

atrás citados que fazem os contratos de arrendamento, pagam as suas despesas e 

efectuam compras para esta casa clandestina.  
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No seu livro, Joaquim Gomes582 conta-nos que transitou do Aljube para Caxias 

onde estavam Francisco Miguel, Pedro Soares e outros camaradas. De Caxias é transferido 

com Pedro Soares para a cadeia da PIDE do Porto donde fogem. A terceira prisão de 

Joaquim Gomes foi na casa clandestina do partido, do Porto onde reside com a sua 

esposa. Nesse mesmo dia, a PIDE assalta na zona do Porto as casas clandestinas onde 

residem Pedro Soares e Agostinho Saboga. As mulheres vão para Caxias e os homens para 

o Aljube. Jaime Serra é preso três dias depois do assalto à casa da Rua Leonardo Coimbra 

no Porto. Os homens transitam do Aljube para o Forte de Peniche, donde Joaquim Gomes 

se evade com outros camaradas no dia 3 de Janeiro de 1960583. Ele conta-nos a história do 

assalto à casa ilegal do PCP no Porto no seu livro584. 

Joaquim Gomes, em Setúbal, fazia-se passar por um negociante de lenhas e 

alegava que as visitas que tinham eram pessoas de família e indivíduos ligados ao negócio 

de madeiras. Para justificar a sua saída inesperada da última casa em questão, Maria da 

Piedade alegara que o marido tinha sofrido um acidente de mota e que se encontrava 

internado numa clínica em Coimbra e que ia ao seu encontro. A partir de Abril de 1957 

instalaram-se algures e, em Março de 1958, instalam-se no Porto com identidades falsas. 

Em 1954, aquando da sua segunda prisão um ano e meio depois de ter passado à 

clandestinidade, vivia em Campo de Ourique, na Rua Gervásio Lobato. Joaquim Gomes 

pertencia ao comité local de Lisboa e era responsável por várias empresas, 

nomeadamente a C.P. Quando participa na V reunião ampliada, era já do CC, da Comissão 

Política, membro da direcção e responsável pela zona Norte do país, usando sempre 

identidades falsas, como José Augusto dos Santos, José Alberto Silva ou José António de 

Freitas. 
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No ano de 1950, já havia morrido Militão Ribeiro na Penitenciária de Lisboa, em 

greve de fome, e a 23 de Janeiro de 1950 morre José Moreira, operário da Marinha 

Grande, devido a torturas na rua António Maria Cardoso.   

A Rádio Portugal Livre fazia nas suas emissões referências periódicas a Maria da 

Piedade, pugnando pela sua libertação, o sofrimento a que estava sujeita, como se de 

uma «morte lenta» se tratasse, assim como o jornal Avante!. As emissões da Rádio 

Portugal Livre referiam a 12 de Março de 1962 os maus tratos aos presos políticos, 

nomeadamente a Maria da Piedade. A emissão de 4 de Abril de 1962 faz a «apologia da 

paz, da democracia e progresso» e refere os presos políticos que lutavam por este ideal 

rejeitado pelo regime salazarista. A 12 de Maio, esta emissora transmite uma carta de 

Maria da Piedade, na qual ela se prontifica a acompanhar o marido, Joaquim Gomes dos 

Santos, logo que este se evadiu do Forte de Peniche. Ao longo do ano de 1962 e 63, esta 

emissora lançava um apelo ao povo na luta contra a repressão, intensificava a campanha 

pela libertação dos presos políticos, e afirmava que «o partido comunista tem razões para 

se sentir orgulhoso pela coragem, dedicação e heroísmo dos seus quadros» que 

atravessavam a fronteira para se libertarem do salazarismo e sacrificavam as suas vidas na 

luta pela democracia e pelo socialismo585. Em 1964, apelavam à libertação de Manuel 

Rodrigues da Silva, operário metalúrgico, dirigente do PCP, em virtude da pressão exercida 

com abaixo-assinados, cartas, inscrições em paredes e nas estradas e outros relatórios 

com milhares de assinaturas para forçarem o Governo a libertá-lo.  

Após as audições da Rádio Portugal Livre e da leitura da imprensa clandestina 

comunista, a PIDE concluiu que Maria da Piedade «não deixa transparecer através das 

suas declarações qualquer mudança interna de fundo das suas convicções e anterior 

conduta delituosa, antes mostra claramente que continua vinculada à organização secreta 

e subversiva que é o chamado “pcp” e que se aproveitará da situação de liberdade para 

lhe prestar a sua colaboração”586. A PIDE considerava que Maria da Piedade deveria ser 
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afastada do convívio social, mediante a prorrogação de medidas de segurança de 

internamento porque, logo que estivesse em liberdade, continuaria na senda do «crime» 

e da «delinquência». A PIDE provava estas acusações através da carta que saíra de forma 

«não autorizada» e divulgada na Rádio Portugal Livre, onde se dispunha a acompanhar o 

seu marido entretanto evadido de Peniche, «por ter compreendido com inteira satisfação 

a causa que defendia, dispondo-se a enfrentar todas as vicissitudes que a sua actividade 

política (antijurídica) comporta»587. A PIDE concluía que, perante o «grau de perigosidade 

da reclusa», não se aconselhava a sua libertação mesmo condicional porque «urgia 

defender a sociedade de elementos que ameacem a sua segurança»588. Maria da Piedade 

sai em liberdade a 16 de Setembro de 1964 com a interdição de sair do país. Em 1972, a 

PIDE informava que continuava a ignorar o paradeiro de Joaquim Gomes.  

Arnaldo Albano Lourenço Rocha, operário da Fábrica da Covina, em Santo Antão, 

entre Loures e Bucelas, em 1954, esteve numa reunião na Quinta de Francisco Realista, 

com João Russo e um «funcionário» do PCP589. Esta reunião tinha por objectivo 

desenvolver a organização na Fábrica da Covina e aumentar os fundos do partido. Com a 

mesma intenção, reuniram num eucaliptal perto da Fábrica em Junho, Arnaldo Albano, 

João Russo, António Sousa operário da Fábrica da Covina, residente em Alverca e um 

desconhecido. Arnaldo Albano, Graciano Antunes e Augusto Romão reuniram noutro local 

para irem no mês de Julho, um dia à hora de almoço, manifestarem-se defronte dos 

escritórios da Fábrica. Arnaldo Albano, em 15 de Junho de 1959, esteve numa 

concentração de trabalhadores com cerca de 50 pessoas, nas “Faias” perto da Covina. 

Quem o informou da reunião foi o Mário Neves, residente em Sacavém e seu colega na 

Fábrica. Nesta reunião falou «Chico Sacavém» e Prudêncio Carneiro, operário de material 

aeronáutico em Alverca. Estava prevista uma greve para o dia seguinte, 16 de Junho de 

1958, de protesto contra as eleições presidenciais. António Sousa e Francisco Ribeiro 

Realista eram acusados de «actividades conspirativas como membros da associação 
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secreta e subversiva» PCP590. O organismo de direcção do PCP dentro da Covina com a 

designação de secretariado da célula de empresa, era constituída por: Realista, João Costa 

Correia, «Arménio», «Romão», António Sousa/«Mário». Realista controlava Machado, 

cortador de vidros; Balseiro, vigilante; Amadeu, vigilante; Joaquim Valente, encarregado 

da secção de vidros; Jorge Nogueira, encarregado da secção de vidros e João Sacavém, 

vigilante. João da Costa Correia controlava os elementos da secção de carpinteiros, e 

Arnaldo controlava os elementos da Central Eléctrica. António Sousa controlava os 

elementos do Armazém e o Gaiolas a secção de pedreiros. Só ele distribuía 300 jornais 

Avante! e 100 Militante. A partir de 1957, deixou de receber imprensa do partido e de ter 

contactos partidários, o mesmo acontecendo aos outros, por ter sido preso o 

«funcionário» que entregava tudo à organização de base.  

António Sousa foi convidado por «Simão», colega da fábrica Covina, para entrar 

para o partido. Em 1944, foi declarada uma greve naquela região e foi preso com vários 

colegas, entre os quais «Simão». Esteve preso 60 dias. Dois anos depois, apareceu 

Humberto Boavida, que lhe deu o jornal Avante! Até ao ano de 1953 conservou-se como 

membro de base até que um funcionário lhe propôs ficar como responsável pelo 

«material» para a Covina. Ele, «Mário», Realista, Russo e Amadeu constituíam o 

«organismo» da Covina. Em 1958 foi preso.  

João da Costa Correia respondeu nos interrogatórios que foi aliciado para o partido 

em 1953 pelo seu amigo e colega de trabalho na Covina, António Sousa. António 

Sousa/«Mário» pediu-lhe para aliciar outros colegas e ele aliciou Baptista, que trabalhava 

na secção de diversos e passou a controlá-lo juntamente com «Simão». Em 1955, 

reuniram com António Sousa, num olival fronteiriço à Fábrica Covina, com Francisco 

Realista/«Mira», que trabalhava na secção de máquinas e Arnaldo Rocha/«Arménio» da 

central eléctrica. Nesta reunião, discutiram fundos e cotização, distribuíram jornais e 

fascículos de doutrinação e foram dadas instruções para discutirem maior aumento de 
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salários. Francisco Ribeiro Realista/«Mira», operário fabril da Covina, afirmou que foi 

aliciado para o partido em 1952 pelo Gaiolas. Estava ligado a ele antes de ter ido para 

França e recebia imprensa partidária, pagando um escudo de cota. Esteve numa reunião 

com Gaiolas/«Romão», João Costa Correia/«Branco» e Arnaldo Albano Lourenço 

Rocha/«Arménio», todos da Covina, para se apresentarem junto da gerência da fábrica 

com o objectivo de reivindicarem para que as férias fossem pagas à semana e não à 

quinzena.   

José Magro utilizou na clandestinidade o pseudónimo de «Artur» e mais ou menos 

por volta de 1959, utilizava o pseudónimo de «Victor». Preparou o 1º de Maio e antes do 

8 de Maio foi preso e depois fugiu em 1961. Manuela Magro, filha de José e Aida Magro, 

entrevistada pela autora, afirmou que foi educada pela avó paterna que se chamava Flora 

Alves Magro esposa do Francisco Magro assim como a prima porque os pais também 

estavam na clandestinidade. «Fugir num carro blindado nas barbas deles. O meu pai uns 

tempos antes estava permanentemente a dizer. Porque aquilo tem um portão (refere-se 

ao portão da prisão de Caxias) e as pessoas tinham tendência para se porem atrás do 

portão. E o meu pai dizia assim: vocês não se ponham atrás do portão porque os guardas 

estão sempre com provocações e vocês não têm necessidade de estar sujeitos a isso. 

Afastem-se vão lá mais para trás. Já estava com aquela ideia. Só soubemos quando ele foi 

preso outra vez. Viver na clandestinidade era isso mesmo. A nossa casa era muito vigiada, 

o telefone estava permanentemente sobre escuta. Eu a partir dos 16 aderi também ao 

partido e tinha encontros clandestinos com camaradas. Tinha que fazer montes de cortes 

porque sabia que estava a ser seguida. Ter um encontro com um clandestino tinha que 

fazer cortes. Apanhar um autocarro, sair, apanhar um táxi, sair noutro. Era assim. A casa 

estava vigiada, o telefone estava vigiado»591.   

Aida Magro e José Magro permaneceram na clandestinidade durante vários anos. 

Aida e José Magro, «Em 1945 fomos para a clandestinidade a 20 de Março de 45. Ele 

estava na tropa e depois veio com a patente de tenente e foi trabalhar para a Federação 
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dos Trigos. Entretanto estávamos em 1944, engravidei e a Nela nasceu a 23 de Dezembro 

de 1944. Ele não me deixou empregar, eu já tinha emprego na CUF como analista, e ele 

não me deixou empregar de maneira que eu como estava grávida, barriga a crescer. 

Entretanto ele conheceu um rapaz que era do partido, e então ingressou no partido. Ele 

ingressou no partido e como já tinha trabalhado com os soldados no Samouco 

trabalhavam com os soldados no sentido político. E então formou um grupo (risos): eu, a 

minha irmã e a minha cunhada. As três. Era o grupo feminino: Aida, Helena Magro e 

Encarnação Loureiro. Era o grupo feminino anti-fascista. E nós começamos a trabalhar 

como? Organizando uma biblioteca. Começamos, eu contactava com os intelectuais e 

pedia livros. Fizemos uma biblioteca muito grande. A minha irmã, e a minha cunhada. 

Tínhamos sócias que pagavam vinte e cinco tostões por mês, e tínhamos sócias em todas 

as capitais, menos duas. E então a minha irmã e a minha cunhada mandavam os livros, e 

depois ia sucessivamente mandando livros melhores. Eram livros para cá, eram livros para 

lá. Elas pagavam 25 tostões. Não eram livros políticos, eram livros amorosos. Eram elas 

que estavam com esse trabalho. O meu trabalho era angariar livros para a biblioteca, e 

pôr-me em contacto com colegas minhas para aderirem ao partido. A Fernanda Barroso e 

outras moças do Liceu. Já tínhamos um grupo muito grande éramos vinte e três. E então 

organizávamos no sábado e no domingo, passeios, e aí a minha mãe fazia um grande 

lanche e o meu pai fornecia um garrafão de vinho, e nós íamos para a Trafaria, íamos para 

Loures. Uma vez fomos para Loures de carroça, fartamo-nos de rir. Fizemos um curso para 

as mulheres que não sabiam ler das fábricas do Calvário. Eram analfabetas as mulheres 

nessa época. Eram quase todas analfabetas. Já estava grávida andava com uma barriga 

desgraçada. Pedimos ao director para nos ceder uma sala para darmos a lições e 

enchíamos a sala de analfabetas. Elas aderiram muito bem. Eu dava lições às segundas, 

quartas e sextas e a Lena às terças quintas e sábados. E tínhamos muitas alunas. Já 

tínhamos uma biblioteca muito grande. Contactava com os intelectuais e eles davam-me 

os livros que podiam para ajudar. Já tínhamos uma biblioteca muito grande. Veio o Natal, 

e eu e a Maria Alda Nogueira, Mário Castrim… Alda Nogueira foi com o Sérgio Vilarigues, 

não era casada. A Cândida Ventura, antes de irem para a clandestinidade, era casada com 
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o Piteira Santos. Depois constou que ele tinha denunciado. Tinha-se portado mal. E depois 

foi expulso do partido. Mataram o Alex, funcionário destacado do partido, e estavam a 

prender muita gente. Em 43 e 44 houve greves sucessivas, com bandeiras negras. Vinham 

de Vila Franca de Xira a pé com bandeiras negras. Eu vi o Botelho Moniz com cacetetes, 

montado numa mota, a bater nas mulheres. Com um chicote, as mulheres fizeram greves, 

e os homens ali daquelas fábricas da rua 24 de Julho. Então o Botelho Moniz com mais 

homens do exército, em motas a bater com cacetetes nas mulheres duma maneira 

estúpida. E vi da janela. O «Alex» foi morto pelas costas com um tiro de pistola quando 

vinha de Bucelas, na estrada de Bucelas e prenderam muitos. Ele ia de bicicleta e eles por 

trás tuca, tuca, mataram-no. E então depois, eu estava nessa altura no Sobralinho, eu 

estive ainda dois anos e meio em Odivelas, depois fui para Algés para uma quintarola, fui 

para o Porto. Fui para o Porto para as eleições do Norton de Matos. Estava ligada ao 

Partido já. Foi preso o Campino, muitos. Não foi o Piteira Santos que falou no José Magro 

foi o Chico Louro. Isso é anterior à prisão do Piteira. Já nós estávamos na clandestinidade. 

Foi o Louro que denunciou o Zé. É mentira, porque o Piteira Santos, era controleiro e foi lá 

a casa para falar com o Zé. Estavam a fazer muitas prisões. Entrou, estivemos a conversar 

e eu disse que o Zé só vem à noite, não está cá. Sei que ele se portava mal. Ele morava em 

Pombais mais à frente. Ele ia a descer as escadas e eu disse: Vê lá não te deixes prender. 

Está descansada. E ele quando chegou aos Pombais, a casa, não encontrou lá o sinal (eles 

não podiam entrar na casa sem o sinal e a camarada não pôs o sinal na janela) e ele pôs-se 

a atirar pedrinhas à janela. Estava lá dentro a PIDE, desceu e ele foi preso. O Piteira não 

falou em nós. Nós vivemos nessa casa dois anos e meio e o Piteira Santos não nos 

denunciou. Se ele se portou mal não sei. O Piteira Santos era um dos revolucionários da 

Faculdade de Letras, ali naquela que vem do Rato. Eu fui presa a 27 de Maio de 1957. O Zé 

foi solto e quem é que havia de organizar, fazer a ligação, a Cândida Ventura. A Cândida 

Ventura foi mulher de vários. O meu controleiro era o Octávio Pato. Eu passado poucos 

dias estava presa. Não fiz mais nada, quando fiz o meu relatório pus lá, exerçam vigilância 

sobre a Cândida Ventura. E o facto era que a Maria Alda estava presa já, e a Cândida foi 

presa e a Maria Alda veio ter comigo e disse-me, tem cuidado com a Cândida, porque tu 
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denunciaste a Cândida, não é? Tem cuidado com a Cândida. Eu com a Cândida posso bem. 

Deixa-a vir. Tratou mal todas as camaradas, mas mal, mal, mesmo mal a única a quem ela 

tratou bem fui eu. Estava sempre a ver coisas para me fazer. Fui a única pessoa que 

quando caiu na cadeia, tratou bem, foi a mim. Eu tinha um eczema nas mãos e ficava com 

as mãos sem pele, de maneira que quando fazia faxina era um problema. A Cândida 

Ventura andava sempre a ver o que é que me havia de fazer. Estávamos todas juntas. Eu 

chegava a estar no terceiro andar. Punham as camas umas em cima das outras. Estava 

com a Cândida, a Maria da Piedade (Pita), Dr. Luísa, a Ivone era a minha sobrinha que me 

tratava por tia Aidinha, ainda hoje, tia Aidinha. Nós recebemos uma ordem do partido 

para escrevermos umas cartas para serem publicadas numa revista soviética, revista 

feminina soviética. E todas nós escrevemos uma carta592.  

José Magro nasceu em Lisboa em Março de 1920 e envolveu-se nas lutas 

estudantis de 37 a 42 aderindo mais tarde ao PCP no ano de 1940. Foi durante três anos 

funcionário do MUNAF e é nessa missão que se dirige ao norte do país, assegurando assim 

um contacto directo com Norton de Matos que residia em Ponte de Lima. Após a 

campanha de Norton de Matos pela oposição democrática regressa a Lisboa, em 1949 e 

reingressa para a direcção do PCP. Nesse mesmo ano assiste-se a uma vaga de prisões e 

atinge os quadros superiores do partido como Álvaro Cunhal, Militão Ribeiro, Sofia e 

Georgette Ferreira, António Dias Lourenço. Devido a esse facto passa a controlar um 

vastíssimo leque de empresas em redor de Lisboa. Entra para membro suplente do CC do 

PCP, cooptado. Só será eleito para o CC no V Congresso em 1957 após seis longos anos de 

prisão onde foi torturado. Volta de novo a ser preso a 13 de Maio de 1959 e evade-se do 

Forte de Peniche em Dezembro de 1961.   

Maria Luísa Palhinha da Costa Dias/«Maria do Carmo» e «Cecília» era médica e 

residente na casa clandestina da Serra do Louro, em Palmela, onde foi detida, a 3 de 

Dezembro de 1954, por suspeita de fazer parte da «organização secreta e subversiva», 
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PCP593. Ela era casada com Pedro dos Santos Soares que usa o nome falso de Fernando da 

Silva Reis. Nos interrogatórios, os dois negaram-se a responder às questões que a PIDE 

lhes formulava e nunca confirmaram os seus pseudónimos.  

Pedro dos Santos Soares594 viveu temporariamente nas ex-colónias e regressou a 

Portugal durante os meses de Janeiro, Fevereiro de 1946, após o decreto da amnistia de 

Outubro de 1945, que o libertou quando estava a cumpri pena no Tarrafal.  

Pedro Soares embarcou para Lourenço Marques em 1947. Ele era membro do CC 

do PCP e usava o pseudónimo de «Matos», que utilizou para expor no seu informe na IV 

reunião ampliada do CC, com o título de O Panorama Colonial Português e as Tarefas 

Imediatas do Partido595. A todas as questões formuladas pela PIDE recusou-se a 

responder. A PIDE queria saber a data do seu regresso à metrópole e se era autor do 

panfleto com o título, Portugueses e Portuguesas! Democratas e Patriotas! Gente honrada 

de Portugal e das Colónias! editado em Março pelo CC, onde defende os trabalhadores 

das colónias e descreve as formas de luta a adoptar com vista à independência, e 

autonomia dos povos coloniais. Salienta a necessidade de chamar à luta as massas juvenis 

e femininas das colónias, forças valiosas nos movimentos de libertação.  

Pedro Soares participa na V Reunião Ampliada do CC, e assume as 

responsabilidades pelas resoluções de incitamento à indisciplina e à revolta. Nesta reunião 

salientamos igualmente as intervenções de «Ramiro» e «Gomes». «Gomes» em nome do 

secretariado do CC tratou de dois pontos da ordem de trabalhos: balanço da aplicação da 

linha do Partido nas últimas eleições para deputados e o problema da unidade das forças 

democráticas e patrióticas com o povo, defendendo uma plataforma de unidade contra 

Salazar. 
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O jornal Avante! noticia a prisão conjunta de Pedro Soares e Carlos Hahnemam 

Saavedra de Aboim Inglês, identificando o primeiro, como membro do CC e funcionário do 

partido, e o segundo como «democrata», «patriota» e «partidário da Paz», ambos na 

caserna nº4 do Forte de Peniche e preparando já a fuga. A PIDE utiliza esta publicação 

para provar que Pedro Soares de facto pertencia ao CC do PCP, anexando o jornal ao 

processo de acusação596. Maria Luísa Dias aguardava julgamento no Cadeia de Caxias, 

assim como Ângela Vidal. Nesta mesma edição do jornal Avante!, podemos encontrar as 

resoluções da V reunião ampliada do Comité Central, assim como a ordem de trabalhos. 

Nos interrogatórios, Carlos Aboim Inglês afirmou não pertencer ao partido mas sim ao 

MUDJ.  

Maria Luísa Palhinhas da Costa Dias597, e Pedro dos Santos Soares viviam na casa 

clandestina da Serra do Louro, em Palmela, como “funcionários” e tinham ambos 

identidades falsas. Nos interrogatórios este casal recusa-se a responder e a PIDE anexa ao 

processo os jornais Avante! e os depoimentos das testemunhas que confirmam a sua 

identidade falsa e o cargo que desempenham no partido. O Avante! confirma no artigo 

“Mais uma infâmia do Governo” a importância que Pedro dos Santos Soares na 

organização do partido e como «militante destacado». 

No «arquivo» da casa da serra do Louro, a PIDE encontra o químico, que 

corresponde ao artigo do jornal Avante!, nº 183, com o título “grande vitória dos 

operários da Infal”, nome de uma fábrica de cortiças na vila do Montijo, inferindo que esta 

notícia fora retirada do “Informe” que aquela folha de papel químico serviu para duplicar. 

Neste número do jornal oficial do PCP, refere a luta dos trabalhadores da Infal para exigir 

a reabertura da fábrica e o pagamento dos salários598. Na mesma edição, a luta dos 

operários da Vista Alegre, da Cimento Tejo, dos canteiros de Pêro Pinheiro, dos mineiros 

de S. Domingos, dos serralheiros e torneiros da Previdente em Lisboa, através de 
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exposições assinadas e de concentrações. Os ferroviários lutam por aumento de salários, 

os estivadores de Lisboa e os operários da Fábrica de papel da Abelheira lutam pela 

concessão de benefícios na Caixa de Previdência. Dentro dos Sindicatos Nacionais, as 

orientações do partido vão no sentido da conquista de «direcções honradas» dentro 

destas organizações, aproveitado as assembleias-gerais para apreciação de contas e 

eleição de novas direcções. Pedro Soares dinamizou a agitação na margem sul do Tejo 

entre as classes trabalhadoras de toda esta zona fabril, sob as orientações do partido. Para 

atingir este objectivo, espalha na área panfletos, incita os operários contra os patrões e 

contra os dirigentes dos sindicatos nacionais. Este casal controla o sector situado na 

margem sul do Tejo e são da sua autoria os artigos publicados no jornal Avante!, em 

Outubro de 1953, nº 181, que fazem referência à luta sindical desenvolvida junto dos 

operários de várias indústrias, apelando a que coloquem nas direcções dos respectivos 

sindicatos nacionais, elementos filiados no partido, a que designam de «dirigentes 

sindicais honrados». Para a sua actividade clandestina Pedro dos Santos Soares usa o 

pseudónimo de «Matos». Em Fevereiro de 1953, desenvolve a partir dessa casa 

clandestina da Serra do Louro, Palmela, actividade partidária como responsável do sector 

compreendido pelas áreas dos distritos de Aveiro, Coimbra e Viseu. 

Maria Luísa tinha na sua mala de mão, cadernos com letras de série e números de 

matrículas de viaturas automóveis e várias fotografias, que se supunha serem de polícias e 

outras pessoas consideradas suspeitas. Embora fosse médica nunca exercera tal 

actividade, dedicando-se ao trabalho do partido, tarefas de organização, manutenção da 

casa, desenhos, e através da tradução e dactilografia de informes e outros trabalhos 

inerentes à actividade desenvolvida. Pedro dos Santos Soares/«Matos», põe o sua casa 

clandestina a descoberto, num episódio rocambolesco ocorrido em 23 de Fevereiro de 

1953 no lugar do Porto de Baixo, Salreu.  

Ele é preso a 5 de Abril de 1954, na Avenida 5 de Outubro em Lisboa, na 

companhia de Carlos Aboim Inglês. Ambos resistem à prisão, houve tiros, e Pedro Soares 

grita que era o «Dr. Pedro Soares», uma pessoa honesta e que o agente era um ladrão, e, 
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por isso, os dois guardas hesitam um pouco em prestar o auxílio solicitado. Na polícia 

Pedro Soares recusa-se a declarar a sua identidade e residência, recusa que é classificada 

como «desobediência qualificada», e é remetido ao Tribunal de Polícia, que o condena a 

30 dias de prisão correccional, substituída por uma multa de 30$00 dia e 100$00 de 

imposto de justiça. O mesmo sucede a Carlos Aboim Inglês. Pedro dos Santos Soares tinha 

um Bilhete de Identidade falso, com o nome de Sérgio Rodrigues da Silva, filho de José 

Lopes da Silva e Maria Rodrigues da Silva, nascido em Vila Franca de Xira a 7 de Dezembro 

de 1915, com a profissão de desenhador topógrafo, casado com Carlota Gomes da Silva, 

residente em Lisboa, com a fotografia de Pedro Soares. Na realidade, ele é filho de Luis 

António Soares e Olívia dos Santos Espinho Soares, nascido em Bernigel-Beja, a 13 de 

Janeiro de 1915, sem profissão, casado com Luísa Costa Dias e residente em Lisboa. Na 

altura da sua prisão, tinha dinheiro do partido e uma agenda de algibeira, com anotações 

de “encontros” e outras “tarefas”, em forma convencional e ainda fotografias de 

funcionários da polícia e matrículas de automóveis supostamente da polícia. 

Pela leitura dos títulos apreendidos podemos concluir que liam obras em diversas 

línguas sobre literatura marxista, desde Lenine a Estaline, de natureza doutrinal e 

económica, política, religiosa, guias de viagens, e luta anticolonial. No seu arquivo, 

possuíam jornais, obras e revistas dos diferentes partidos comunistas europeus e ainda a 

revista da Junta Nacional da Cortiça devido, penso, aos interesses ligados à luta dos 

corticeiros (carimbo com o título “Grupo Excursionista Os Corticeiros” – isto destina-se às 

cotizações e é uma prática que remonta aos anos trinta, pois há outros grupos 

excursionistas como Os Fixes, que já referi). A título de exemplo, eles são presos em 1953 

e já tinham na sua posse o desenvolvimento do Plano Quinquenal de 1946-1950 de 

Estaline. O Discurso de Palmiro de Togliatti ao sétimo Congresso da Federação Comunista 

de Milão era um dos títulos apreendidos, entre outros; relatório e contas da Mundet e Cª 

Ldª, Seixal, Contrato Colectivo de Trabalho, Condições de Prestação e Remuneração do 

Trabalho na Indústria Corticeira, entre outros títulos diversos. No seu arquivo havia 

referência à luta de 120 operários corticeiros que se haviam reunido diante da Infal, pois 
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queriam os salários em atraso. Nos interrogatórios, Pedro Soares recusou-se a esclarecer a 

actividade que desenvolveu no sector sul do Tejo, margem esquerda do Tejo até ao 

Algarve, pois foi o responsável por esta organização. Também não esclareceu a actividade 

que desenvolveu antes da sua transferência para o sector a sul do Tejo, ou seja, no sector 

compreendido pelos distritos de Aveiro, Coimbra, Viseu e parte do Porto, nem os 

acontecimentos de Salreu. 

Pela leitura dos informes e resoluções da IV reunião ampliada do Comité Central 

sobre Pedro Soares, a PIDE conclui que ele provocara «incitamento criminoso à traição, 

procurando arrastar as massas coloniais portuguesas à luta pela independência», com o 

apoio do PCP e das suas organizações no Ultramar português preconizando a criação de 

partidos comunistas autónomos em cada província ultramarina. A PIDE conclui ainda que 

ele desenvolvia uma «actividade criminosa, de alta traição à Pátria, precisamente posta 

em prática numa altura em que o Governo da Nação se esforça por manter e defender as 

províncias ultramarinas». A PIDE considera que Pedro Soares tinha por objectivo provocar 

a desagregação da Pátria portuguesa e entregá-la aos retalhos a Moscovo e espantava-se 

pelo facto de alguns naturais dessas províncias não se aperceberem da contradição 

apontada e se prestarem a servir tais desígnios ocultos de «tão perniciosa associação 

secreta», dirigida por traidores, como confirmava o artigo O Povo Português não pegará 

em armas contra a URSS599. 

Pedro Soares não esclarece a PIDE da sua actividade em Moçambique para onde 

partiu em 1947 e permaneceu 3 anos. A PIDE apelida a actividade desenvolvida pelo PCP 

em Moçambique de «criminosa e mentirosa», pela agitação que provocava entre as 

massas trabalhadoras «nativas», preconizando o recrutamento de «quadros» para a 

mesma organização, com a «miragem» da independência. Pedro Soares deixa 

transparecer, pela documentação que produz, que em Moçambique e talvez noutra 

colónia «lançou ali as bases da organização» do PCP e estabeleceu ligações entre as 
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colónias e a metrópole. A PIDE considerava que o prémio desta actividade tinha sido a sua 

nomeação para o CC do PCP. 

Uma das questões que a PIDE coloca a Luísa Dias é se «fazer volantes 

chacineiros»600 significava fazer manifestos e panfletos para serem distribuídos por 

elementos da profissão, que existem na área do “sector”, à responsabilidade de Pedro 

Soares.  

No dia 23 de Fevereiro de 1954, Pedro Soares está na freguesia de Salreu, lugar do 

Porto de Baixo, concelho de Estarreja, e enfrentou a tiro um grupo de populares que 

pretendiam identificá-lo e entregá-lo à polícia por se ter «intrometido» com uma mulher 

casada residente nesse local. Para fugir largou uma pasta volumosa que continha 

documentação importante do PCP. Ela fazia-se passar por um negociante de madeiras e 

estava à espera do sócio nesse lugar de Estarreja. De facto, o encontro era com um 

responsável pelo comité local do PCP, o advogado Manuel Augusto Domingues Dias de 

Andrade, quando foi rodeado por pessoas que o queriam entregar à GNR e, por isso, puxa 

da pistola e põe-se em fuga, largando a pasta. Nos interrogatórios, recusa-se a confirmar 

estes factos nem esclarece as razões dos diversos encontros com o advogado.  

Maria Adelaide Dias Coelho casou em fins de Junho e, em princípios de Julho e 

abandona a casa onde viviam em Novembro de 1952 para irem viver na clandestinidade. 

Adelaide torna-se «funcionária» mas não aparecia para visitar o marido preso, o que 

correspondia às regras conspirativas e à disciplina partidária adoptada pelo partido.  

Na prisão, Maria Luísa encontra-se com Maria da Piedade, esposa de Joaquim 

Gomes também presa. Joaquim Gomes dos Santos e Pedro dos Santos Soares evadem-se 

da prisão pela clarabóia do telhado e deste desceram para o cemitério do Prado do 

Repouso, pelas traseiras das oficinas de automóveis, com a ajuda de uma corda que 
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lançaram a uma figueira que ficava junto da parede depois de terem cerrado um ferro da 

sub-claraboia da prisão onde se encontravam (Sala A)601.  

Do documento manuscrito que Pedro Soares pede para entregarem ao seu 

advogado, em 2 de Junho de 1954, constam as seguintes testemunhas: Presos – Álvaro 

Cunhal, Francisco Miguel, António Dias Lourenço, Guilherme de Carvalho, Joaquim 

Campino, Manuel Guedes, Manuel Rodrigues da Silva, José Maria do Rosário; soltos – 

professor Rui Luis Gomes, Virgínia Moura, arquitecto Lobão Vital e Maria Isabel Aboim 

Inglês. 
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 Processo PIDE nº146/53, Documento datado de Lisboa, 4 de Outubro de 1954, p. 359. 
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Processo PIDE nº 678 – S.S./46 
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9. A ALIANÇA MUNAF, MUD e PCP CONTRA SALAZAR  

9.1. A FORMAÇÃO DO MUNAF E DO MUD 

 O Movimento de Unidade Nacional Antifascista (MUNAF) era uma organização 

ilegal, unitária que surge com a participação e o impulso do PCP que pretendia reorganizar 

e agrupar as várias oposições.  

Em Março de 1943 o CC do PCP define os objectivos do Movimento de Unidade 

Nacional: 1º Derrubamento do governo de Salazar e instauração de um governo de 

Unidade Nacional; 2º Suspensão de todas as exportações para o Eixo. Prisão e castigo de 

todos os espiões hitlerianos nacionais ou estrangeiros e dos traidores ao serviço do Eixo. 

Confiscação, das propriedades das empresas particulares, trabalhando por conta do Eixo e 

dos responsáveis fascistas. Dissolução da Legião, PVDE, União Nacional e demais 

organizações fascistas; 3º Organização da defesa da integridade territorial e da 

independência. Depuração dos organismos do estado, forças armadas e de todos os 

serviços de propaganda, dos elementos pró-hitlerianos. Regresso dos soldados 

expedicionários. Política de colaboração com as Nações Unidas; 4º Libertação de todos os 

presos por motivos políticos e sociais. Extinção do campo de concentração do Tarrafal; 5º 

Liberdade de palavra, de imprensa, de reunião, de associação, de crenças e cultos 

religiosos. Legalização das organizações operárias e progressistas. Repressão de todas as 

actividades fascistas e da propaganda de ideias fascistas; 6ºAbolição das leis corporativas 

e dos organismos corporativos. Protecção à pequena e média lavoura e às pequenas e 

médias empresas comerciais e industriais. Organização democrática do abastecimento dos 

géneros. Repressão enérgica dos açambarcamentos e especuladores. Pôr termo à inflação 

da moeda. Justa distribuição dos encargos tributários; 7º Estabelecimento de salários 

justos, de harmonia com o custo de vida. Legislação operária protegendo os interesses dos 

trabalhadores, incluindo jornadas de trabalho, seguros e assistência social, instrução, 

protecção à juventude e às mulheres. Entrega aos camponeses das grandes propriedades 

incultas como das confiscadas; 8º Estabelecimento duma aliança livre com os povos 
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coloniais; 9º Realização de eleições, em sufrágio directo e em escrutínio secreto, duma 

Assembleia Constituinte602. O PCP não abdicava da revolução proletária e entendia que o 

momento era apenas uma etapa, não da revolução proletária, mas da revolução nacional 

democrática, numa vasta união de forças sociais contra o fascismo.   

O MUNAF, presidido por Norton de Matos de 1943 a 44, era composto por 

Comissões de Unidade Nacional, no qual participavam comunistas, socialistas, liberais, 

republicanos, monárquicos e católicos. O seu principal órgão de imprensa clandestino era 

o Libertação Nacional e ainda o Tarrafal, A Voz do Sargento, A Voz do Oficial Miliciano e 

Ribatejo.  

Joaquim Pires Jorge considera que «Onde se fez um trabalho muito importante em 

todo o País, Norte e Sul, foi entre os intelectuais, no Movimento de Unidade Antifascista, 

o MUNAF. O Partido era a única força organizada»603 porque nesta época o Partido 

Socialista era apenas Ramada Curto. As reuniões do MUNAF realizavam-se no palacete 

alugado por Cal Brandão, na avenida principal de Gaia, e era Beatriz Cal Brandão directora 

de uma fábrica de cerâmica, que equipava as casas clandestinas do partido existentes no 

Norte do país.  

Em Maio de 44, constitui-se em Marrocos a União Democrática Portuguesa (UDP), 

cujo objectivo era a formação, no Norte de África, de um grande bloco antifascista. A UDP 

adere ao MUNAF. O MUNAF apoiava os Grupos antifascistas de combate (GAC).  

O Conselho Nacional Antifascista aprova um Programa de Emergência do Governo 

Provisório, mas dentro deste movimento o PCP tem propostas revolucionárias, opostas às 

dos restantes proponentes que preferem transformações mais “pacíficas”.  

Em 1945, o MUNAF é substituído pelo MUD e ilegalizado o MUD, surge o MND.  
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“9 Pontos – Programa/Para a Unidade Nacional”, Avante!, VI Série, 2ª quinzena de Março de 1943, nº29, 
p.3. 
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Pires Jorge, Joaquim, Com imensa alegria, notas biográficas, edições Avante, p.64. Nesta obra, descreve 
também o funcionamento do Comité Regional do Norte que dirigiu.   
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 A 14 de Dezembro de 1946, o general Norton de Matos, presidente da Junta 

Consultiva do MUD, entrega ao general Óscar Carmona a proposta de 30 de Novembro. A 

Junta Consultiva do MUD é formada por: Norton de Matos, António Sérgio (vice-

presidente), Ferreira de Macedo (secretário), Alexandre Vieira, Câmara Reis, Carlos Olavo, 

Emílio Costa, Fernando Fonseca, João de Barros, José de Magalhães Godinho, Mário de 

Castro, Rocha Martins e Almirante Tito de Morais. A Comissão Central do MUD é 

presidida por Mário de Azevedo Gomes e compõem-na Bento de Jesus Caraça (vice-

presidente), Mário Soares (secretário), Maria Isabel Aboim Inglês, Alberto Dias, António 

Lobo Vilela, Demétrio Duarte, Fernando Mayer Garção, Hélder Ribeiro, Serrão Moura, 

Manuel Mendes, Manuel Tito de Morais (vogais). Alguns membros do MUDJ formam a 

Juventude Socialista Portuguesa.  

 Em 1948, morre Bento de Jesus Caraça, dirigente do MUD, MUNAF e PCP. Em 1949 

nas eleições presidenciais, as oposições reúnem-se em torno da figura do general Norton 

de Matos e, em 1958, apoiam Humberto Delgado. A candidatura de Norton de Matos à 

presidência surge a 9 de Julho, era Grão-Mestre da Maçonaria. Morre a 2 de Janeiro de 

1955 em Ponte de Lima.  

É neste contexto de uma aparente abertura do regime após o final da IIGG que 

surge o Movimento de Unidade Democrática (MUD). O Governo salazarista autoriza a 

convocação de duas reuniões, uma no Porto, outra em Lisboa e há uma certa abertura na 

imprensa. O MUD surge a 8 de Outubro de 1945 na reunião oposicionista autorizada pelo 

governo realizada no Centro Republicano de Almirante Reis, em Lisboa. O MUD era um 

movimento legal, não partidário, de massas e pretendia representar toda a oposição 

democrática e veio substituir o MUNAF. 

A adesão ao MUD foi de tal forma poderosa que Salazar, assustado com a 

projecção do movimento, proíbe inicialmente a campanha antigovernamental na 

imprensa e posteriormente desencadeia uma violenta ofensiva contra o movimento e os 

seus apoiantes. O país assiste à prisão de numerosas personalidades ligadas ao mundo da 
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política, das artes, das letras, do ensino. É nestas condições que o MUD aconselha a 

abstenção eleitoral. 

Após a prisão de grande parte dos seus dirigentes em 1945, o PCP publica um 

artigo no seu órgão de imprensa referindo que o Manifesto do Bureau Político do PCP está 

assinado pelos camaradas Álvaro Cunhal, José Gregório, Manuel Guedes, Joaquim Pires 

Jorge, Sérgio Vilarigues e José Luiz Domingues. Este manifesto refere a reunião 

oposicionista, no Centro Republicano de Almirante Reis, no qual os comunistas reafirmam 

que só concorreriam às eleições se fossem atendidas as suas reivindicações e definiu 4 

condições mínimas: 1ª Liberdade de Expressão do Pensamento, de reunião, de associação 

e de imprensa; 2ª Permissão de organização de todos os partidos políticos; 3ª Adiamento 

das eleições; 4ª Novo recenseamento eleitoral604.    

O movimento tinha os seguintes objectivos: eleições livres e honestas; o 

adiamento das eleições, a fim de que aqueles que não se haviam recenseado na devida 

altura ainda o pudesse fazer, liberdade de imprensa, de reunião e propaganda; acesso à 

realização e fiscalização do recenseamento eleitoral durante a votação e apuramento de 

resultados; a amnistia política para os presos políticos e extinção do Tarrafal, da PIDE, dos 

Serviços de Censura; e ainda diversas alterações à Constituição.  

Deste movimento faziam parte figuras nacionais, das quais destacamos: Mário 

Lima Alves, advogado, Teófilo Carvalho dos Santos, Manuel Mendes, Gustavo Soromenho, 

José Magalhães Godinho, Afonso Costa (filho), Armando Adão e Silva, Manuel Catarino 

Duarte, Câmara Reis, Alberto Candeias, Gomes Pereira. No Teatro Taborda, na Costa do 

Castelo, reúne a Comissão Central do MUD: Barbosa Magalhães, Pedro Pitta, Bento de 

Jesus Caraça, Mário Lima Alves, Manuel Mendes, Armando Adão e Silva, Alves Redol 

(substituído pelo comunista Luís Serrão de Moura). 
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 “A nação inteira reclama/Eleições Livres! Liberdade! Liberdade e Democracia!/ Que nenhum patriota 
concorra às eleições-Burla do governo fascista!”, Avante, VI Série nº81, Outubro de 1945, p.1. 
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Após a revisão constitucional e a dissolução da Assembleia Nacional, a 6 de 

Outubro de 1945, e a convocação dos colégios eleitorais para a constituição de uma nova 

Câmara, Salazar discursa para as comissões dirigentes da União Nacional, sobre as 

condições, os processos e os objectivos da política interna portuguesa. Este discurso é 

publicado no Diário da Manhã, de 8 de Outubro de 1945. A revisão do texto 

constitucional, altera a constituição da Câmara quanto ao número de deputados e o 

Governo entendeu que se devia proceder à sua dissolução. A escolha dos deputados será 

feita de acordo com a lei eleitoral em vigor. As eleições políticas são calendarizadas para 

18 de Novembro de 1945, abrindo-se assim um período eleitoral de quarenta dias. «O 

Governo julga, no entanto, essencial à dignidade da sua própria situação que existam de 

direito e de facto as condições de seriedade, de segurança e de liberdade, 

correspondentes à magnitude destes actos, além da atmosfera de calma e generosa 

benevolência que estejam ao seu alcance criar. Por isso, não só se propõe decretar uma 

amnistia suficiente ampla para abranger todos os crimes contra a segurança interior e 

exterior do Estado, com excepção, é evidente dos atentados pessoais, dos crimes de 

rebelião armada e dos que tomaram a forma de terrorismo político, mas procurou-se ir 

mais longe».605O Governo decreta uma amnistia, entendida como «ampla», suprime o 

regime excepcional sobre a segurança do Estado e reorganiza os tribunais criminais.  

 Salazar quer tornar claro que a convocação do acto eleitoral não se insere na onda 

eleitoral que varre a Europa na sequência do fim da guerra, mas sim como um 

aperfeiçoamento da nossa política interna. A Europa lançada numa «concorrência 

eleitoral», em consequência da necessidade de «regularização da vida política e da 

constitucionalização dos Estados cuja estrutura em mais de um caso se rompeu com a 

guerra ou por força de exigências a estas ligadas, quase todos os Estados europeus, sem 

distinção de vencidos ou vencedores, se encontram a braços com agitações políticas cuja 

amplitude vai desde a simples competição partidária até às mudanças de regime e 
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“Tudo o que é nacional pela finalidade / e pelo espírito nós o tomamos como pro/grama, como aspiração, 
como método”, Diário da Manhã, Lisboa, 8 de Outubro de 1945, p.1.  
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profundas reformas sociais»606. A guerra criara na Europa um novo clima político e social, 

o que sem dúvida é necessário ter em consideração, mas ainda envolta numa «nebulosa» 

de contornos indefinidos. No aspecto social, embora o movimento fosse anterior à guerra, 

e independente dos partidos que se digladiavam, a guerra, pelos diferentes matizes que 

movimentara, acentuara esse clima social. Era, portanto, de recear que, em vez de uma 

equitativa distribuição das riquezas, se assistisse à transição em massa dos meios de 

produção, deixando-se a situação no mesmo, alterando-se apenas os queixosos e os 

beneficiários. Por outras palavras, a riqueza, ao invés de ser distribuída de forma 

igualitária, apenas mudaria de mãos, mantendo-se as injustiças e as desigualdades. Para 

Salazar a paz trazia ao clima político europeu um contorno «impreciso», insuficiente para 

servir de lema à construção da política europeia. Salazar notava até um «recuo» no 

governo das nações, um retrocesso no pensamento político europeu607. Transparece do 

seu discurso uma clara manutenção da independência nacional à escala imperial. Afirma 

no mesmo discurso que o país não poderia garantir a segurança e independência nacional 

«sem ordem interna, sem calma política, sem unidade nacional nem espírito patriótico, 

sem finanças e sem crédito, sem organização e direcção superior da economia, sem armas 

e sem exército, sem navios e sem armada, sem Governo estável, sem disciplina e 

autoridade, quer dizer, fora e à margem de tudo o que constitui o trabalho, a essência e o 

espírito desta situação política, não sei como havíamos de distinguir o nosso interesse do 

interesse alheio, separar o acidental e o transitório, a directriz permanente da nossa 

História e vencer com amigos e inimigos tão grandes dificuldades»608. 

Relativamente aos trabalhadores, Salazar repete o já dito em 32, que era o Estado 

que se ocuparia da vida dos trabalhadores, «do seu emprego, da sua habitação, da sua 

higiene, da sua saúde, da sua invalidez, do seu salário, da sua educação, da sua 

organização e defesa, da sua elevação social, da sua dignidade»609, garantindo aquilo que 
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considerava ser «a grande conquista do século», o maior desafio da economia, o «direito 

ao trabalho» visto como «o mais sério instrumento de emancipação do trabalhador». 

Salazar defende a instrução, não como um privilégio para os mais abastados, mas um 

caminho para a valorização do todo social, mas acrescenta «instrução aos mais capazes», 

igualdade possível, o que na prática abre campo a todas as desigualdades.  

 Salazar garante que a «tendência marcante da nossa constituição é no sentido da 

democracia orgânica» e nada impedia que a União Nacional incluísse, nas suas Listas 

apresentadas ao sufrágio eleitoral, o nome de «pessoas independentes». O Estado é 

entendido como a «nação socialmente organizada». Num mundo que ele considera 

instável e em ebulição, afirma que a Constituição Política portuguesa permitia outras 

«fórmulas de compromisso», com ideias e instituições, numa aparente abertura a 

hipotéticas alianças, pré ou pós eleitoral. O governo, entendido como na velha noção de 

que só se governa com o consentimento do povo, Salazar remete ao povo a decisão e 

aceitação do seu sistema político. A questão é que não se revia na fórmula a «Nação 

através do partido», não reconhecendo a Portugal e aos partidos a representatividade dos 

seus eleitores, considerando as lutas partidárias «estéreis». Via os partidos como 

instrumentos de satisfação de grupos, ou de interesses pessoais, e não como fórmula de 

satisfação da colectividade nacional. Afirmava o lema de que «tudo o que é nacional é 

nosso» aplicado ao método, ao programa e às aspirações sociais. Apelava ao espírito de 

todos, independentemente da sua origem, do seu credo religioso, político partidário, das 

suas preferências de regime, para «um trabalho conjunto a bem da Nação». Dentro dessa 

perspectiva, pretendeu-se que a União Nacional não se constituísse em partido, e assim 

estaria aberta «a todos os homens de boa-vontade», mas não como órgão de 

«recrutamento do funcionalismo ou do pessoal político». Salazar afirmava que o 

chamamento ao exercício de cargos públicos não implicava a inscrição na União Nacional. 

Qualquer cidadão poderia ocupar o cargo de deputado e, portanto, a União Nacional 

estava aberta à inclusão nas suas listas de «cidadãos independentes», não se exigindo 
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sequer a disciplina partidária, o que era considerada o mínimo em alguns regimes 

políticos. «Contentam-nos com votos livres de consciências esclarecidas pelo estudo dos 

problemas e pelo amor do seu País».  

 Salazar admite a existência de candidatos de oposição à União Nacional, no mesmo 

discurso que temos vindo a analisar, e apela a que se dispam de opções partidárias e 

ideológicas e se forem melhores que os candidatos da União, concordando até que o país 

os prefira. Acrescenta, no entanto, que utilizará os «elementos de informação 

disponíveis» para investigar as suas orientações, já em si pouco democrático, e analisa a 

sua «bagagem» considerando-os como «inimigos da situação». Salazar considerava que 

não era com ataques pessoais, dirigidos à sua pessoa que se governava o país. Essa tinha 

sido a tónica da semana eleitoral. A oposição demonstrava desconhecer o país real e a 

obra feita. Pedia o «infinito» com o total desconhecimento de como se desenrola a acção 

governativa. Analisando a história passada, Salazar nada encontra nos regimes políticos 

com actividade parlamentar e «partidarite». Contra aqueles que tinham ambições 

pessoais de acesso ao poder, Salazar reafirma estar o caminho livre e discorda daqueles 

que considera estar em Portugal, o caminho fechado para essa possibilidade, como se 

existisse «uma árvore frondosa sobre cuja sombra espessa nada politicamente pode 

vicejar e crescer». De facto ele era apenas uma oliveira. Quanto à sua permanência no 

poder, ocupando as mais altas funções do Estado, o Presidente da República justificava-a 

pelos sucessivos plebiscitos realizados. Quanto a si próprio, afirma não ter interesse nem 

ambição em governar, por considerar um defeito. Conclui que o povo português era 

avesso ao voto, por temperamento e pelas más recordações e pelos «dissabores». No 

entanto, Salazar pede-lhes o sacrifício do voto para se exprimir com clareza a vontade 

popular. Exercer o voto era portanto «um grande dever»610.  

 Com o título “Votar é um grande dever”, um artigo no Diário da Manhã em defesa 

do direito e do dever de votar porque o voto é um direito de soberania, ou seja, um 

direito que pertence à Nação como tal. Ligado ao direito de voto, o direito da livre 
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consciência de o exercer e a liberdade de o fazer. Votar como consciência de cidadania e 

de responsabilidade do seu exercício611. 

O governo decreta uma amnistia que considera ser «suficientemente ampla para 

abranger todos os crimes contra a segurança interior e exterior do Estado, com excepção 

de crimes de atentados pessoais, crimes de rebelião armada, terrorismo político»612. O 

governo suprime o regime excepcional sobre a segurança do Estado, garantia da liberdade 

dos cidadãos contra a eventualidade de prisões arbitrárias, reorganiza os tribunais 

criminais e concede liberdade de imprensa «suficiente».613 A imprensa apresenta as Listas 

para as eleições das Juntas de Freguesia614. Na Revista de Imprensa o Diário da Manhã, 

cita o Diário de Notícias que, sobre o item «Política Nacional», concorda quase em 

absoluto com o discurso de Salazar, mesmo na questão da liberdade de imprensa.  

Na Sala Portugal da Sociedade de Geografia, em Lisboa, realiza-se a 10 de Outubro 

de 1945, a sessão de abertura do programa eleitoral da União Nacional (UN), presidida 

por Júlio Botelho Moniz, ministro do interior, onde usaram da palavra: Albino dos Reis, 

vice-presidente da comissão central da UN, Joaquim Mendes do Amaral, presidente da 

comissão executiva e, Luís Pinto Coelho, professor da Faculdade de Direito.  

A primeira sessão de propaganda na Sociedade de Geografia marca o início do 

período eleitoral e era entendida pelo Diário da Manhã como uma «vigorosa 

manifestação de fé nos destinos da Revolução» e não uma resposta à reunião do Centro 

Escolar Almirante Reis, «já que nessa reunião se não esboçou a sombra duma crítica, nem 

de um programa, a não ser o que poderíamos invocar alguns fils à papa, e seus herdeiros 
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também dos fragmentos de ideias que já foram varridas há muito da vida portuguesa»615. 

A União Nacional inicia assim com a presença de cerca de 2000 pessoas, a sua campanha 

de propaganda para as eleições administrativas e políticas. Esta sessão era entendida, não 

como uma resposta à reunião da oposição, mas como a «afirmação da responsabilidade 

pela obra efectuada», por vinte anos de Revolução Nacional e como uma «marcha 

vitoriosa»616.   

 Ao nível da política externa, a preocupação de Salazar recaía na questão de Timor 

ocupado pelo Japão. Após a sua capitulação, a situação ficava a priori resolvida mas 

sabíamos que em 45 Portugal estava preparado para agir manus militari, aliado às Nações 

Unidas, à Grã-Bretanha, nossa mais velha aliada, e aos Estados Unidos da América, no 

sentido de se repor a situação. O que evitou a nossa intervenção militar foi a 

«preferência» dada aos EUA pela cedência da utilização da base açoriana, e a questão de 

Macau, cuja localização não nos era favorável do ponto de vista da localização 

geoestratégica617.  

Durante o mês de Fevereiro de 1945, Roosevelt, Churchill e Estaline estão reunidos 

na zona do Mar Negro para a discussão de planos conjuntos para a fiscalização e ocupação 

da Alemanha e resolução de problemas políticos e económicos da Europa «libertada»618. 

Na Conferência de Yalta, os 3 «grandes» chegam a um pleno acordo, em questões 

relacionadas com a Europa, nomeadamente com a Alemanha, a Polónia e a Jugoslávia. A 

Declaração conjunta da Conferência de Yalta, a 11 de Fevereiro de 1945, refere a carta do 

Atlântico onde se consagra o princípio dos povos a escolher a forma de governo sob o qual 

querem viver e a restauração dos direitos soberanos dos governos dos povos ocupados 

pela força das nações agressoras. 
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Em plena consulta eleitoral, a cidade de Braga respondia ao governo de Salazar 

com grandiosas manifestações de apoio.  

A 12 de Outubro de 1945, o MUD reclama: o adiamento das eleições por seis 

meses para possibilitar a preparação de novo recenseamento eleitoral; a formação de 

partidos políticos; o lançamento de novos jornais; a protecção às liberdades essenciais.  

O Governador Civil de Lisboa, Nuno Brion, comunica ao MUD que o Governo 

indeferira as suas pretensões, alegando que a Lei dos Meios tinha de ser votada até 25 de 

Novembro; o recenseamento era anual; a Constituição proibia a formação de partidos 

políticos; a formação de novos jornais era nos termos da lei aplicável; as liberdades eram 

bastantes e já tinha havido uma amnistia a 17 de Outubro de 1945.  

A 17 de Outubro, Óscar Carmona recebe uma representação do MUD. O MUD 

decide não concorrer às Juntas de Freguesia. 

Na sessão democrática realizada no Teatro D. Maria Pia, em Leiria a 10 de Outubro, 

usou da palavra o ex-deputado, Custódio Maldonaldo Freitas.  

A 10 de Novembro de 1945, mais de 20 000 pessoas estão reunidas no Parque 

Eduardo VII para aclamarem entusiasticamente Carmona e Salazar, entregando-lhes o 

«destino da revolução»619. O espaço transformado em secção de propaganda eleitoral 

recebia, com toda a pompa e circunstância, as principais figuras do regime. Nas galerias 

pendiam bandeiras verde-rubras e no alto a figura da Pátria, legendada com os dizeres: 

«Por Portugal». Os presentes aclamam o Estado Novo, Carmona, Salazar, o Exército e 

Portugal, nomes que a assistência vitoria, aclama, grita e aplaude, com «patriotismo 

fremente». Entusiasticamente, rematam «Portugueses! Nesta hora grave do Mundo, 

dividir é trair. Viva Portugal!»620. Nos lugares de honra assistem: Cancela de Abreu, 

Ministro das Obras Públicas; Pedro Teotónio Pereira, embaixador de Portugal no Brasil; 
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Castro Fernandes, subsecretário das Obras Públicas; Espregueira Mendes, subsecretário 

de Estado das Comunicações; capitão-de-mar-e-guerra, Nuno Brion, Governador Civil de 

Lisboa; tenente-coronel Salvação Barreto, presidente do Município de Lisboa; Francisco de 

Melo Machado e Ulisses Cortês, da Comissão Executiva da União Nacional; André Navarro, 

presidente da Comissão da Junta Central da Legião Portuguesa; coronel Lopes Mateus, 

presidente da Comissão Distrital da UN; capitão Teófilo Duarte, antigo governador de 

Timor e vogal no Conselho do Império. O ministro do interior era Botelho Moniz.  

O Diário da Manhã transcreve o discurso do capitão António Cardoso, onde afirma 

que a Nação deveria testemunhar nas urnas a sua «gratidão» ao Presidente do Conselho, 

fazendo uma exaltação da mulher portuguesa, «mãe, filha, esposa e noiva» e do papel 

que desempenhara nos seis anos de guerra, apelando ao patriotismo. Esta exaltação da 

mulher marca um retrocesso na mentalidade e concepção da mulher que retorna ao lar 

depois de todas as liberdades conquistadas durante os anos vinte. A mulher era então 

entendida como a reprodutora e responsável pela nova geração defendida pelas 

concepções mais radicais de apuramento da raça e do eugenismo. Nas suas palavras, só se 

alcança a «paz e a justiça» com a alteração radical das condições de vida e essa só se 

atinge com a «lei divina do trabalho», lei «mais bela e a mais santa de todas as leis da 

terra». Suporta a sua argumentação, na constatação da existência de milhares de 

portugueses, «esmagados pela fome», pela miséria, a viverem em «tugúrios e mansardas 

nauseabundas», sem terem um «pedaço de pão negro para enganar ou matar a fome, 

sem mais que alguns farrapos sujos para cobrir o corpo», esquecidos de que na «fogueira 

trágica da guerra» arderam muitas «torpezas morais, muitas mentiras, muitos ódios, 

muitas vinganças, muitas falsas concepções de vida e muitas desigualdades que, como 

disse o Sumo Pontífice, abalaram as bases da sociedade». Compara a existência destes 

com aqueles que fazem da vida «um bacanal de prazeres, da luxúria e da abundância». O 

«mundo novo» que pretendiam construir não estava nos «legalismos abstractos do 

liberalismo nem nos dogmatismos estéreis das democracias mal compreendidas e muito 

menos ainda nas tiranias oprobriosas do comunismo». Afirma ser o comunismo um 
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totalitarismo exacerbado e espraia-se nas virtudes do cristianismo. António Cardoso 

considera o próximo acto eleitoral como um acto de «grande projecção na vida social da 

Nação», onde os novos valores serviriam o país, com entusiasmo, inteligência, 

desinteresse e dedicação, aos princípios políticos definidos na Sala do Risco. Não se 

tratava da modificação da doutrina, nem da capitulação perante imposições estranhas 

daqueles que têm por hábito «subir as escadarias das representações estrangeiras para 

mendigar a sua presença ou a sua intervenção, em lugares e em assuntos em que só 

deviam estar presentes ou intervir portugueses»621. O momento era a sequência lógica do 

movimento iniciado a 28 de Maio, onde «um acto de força levado a cabo pelo Exército» 

salvara a Nação da «orgia política e administrativa que a arrastava para a decadência». O 

destino histórico da Nação só se cumpriria com trabalho. Aqui, exalta e louva a obra de 

Salazar, criticando a oposição. Depois, dirige-se ao «eleitor» que, «se ao levantares-te no 

dia das eleições, tiveres dúvidas ou hesitações sobre se deves ir às urnas ou ficar em casa, 

varre da tua memória o pó do esquecimento que encobre as coisas feias da política de há 

vinte anos; varre da tua memória as manchas de sangue fratricida deixadas por dezenas 

de crimes políticos e sociais que ainda não vi condenar em público por aqueles que 

querem voltar a ser governo dando assim uma garantia mais ou menos precária de que 

não aceitaram nunca a colaboração nem sequer a aproximação dos filhos do crime, e dos 

filhos das trevas cujos programas de acção correm por aí de mão em mão, em panfletos 

secretos, em que se condenam à morte todos os fascistas portugueses, em que se dão 

instruções sobre a forma como devem ser abatidos dentro dos quartéis oficiais e 

sargentos, em que se proclama a dissolução do Exército nacional e a criação da guarda 

vermelha»622. Pedia aos eleitores para varrerem da sua memória as imagens dos 

deputados a colocarem capacetes de papel na cabeça dos dorminhocos; o Presidente da 

República retido dentro de um barco no Tejo, por não haver quem fiasse ao governo o 

carvão necessário à viagem; por vermos esbofetear em plena rua e em pleno dia oficiais 

superiores do Exército pela canalha que o governo protegia; por vermos um governo 
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legalmente constituído ser «escorraçado» por «meia dúzia de cadastrados»; o nome do 

país escarnecido; a nossa moeda sem curso nem cotação além fronteiras; e por vermos 

«oh! Vergonha das Vergonhas» que só nos emprestariam uma ridicularia de 12 milhões de 

libras se consentíssemos na fiscalização da nossa vida interna por delegados estrangeiros. 

O eleitor deveria varrer da sua memória: o escândalo dos transportes marítimos; dos 

bairros sociais, da Exposição do Rio de Janeiro, do incêndio do Depósito de Fardamento e 

das Encomendas Postais. Refere-se ainda ao episódio da «Noite Sangrenta» caracterizada 

de «visão macabra, os corpos ensanguentados de Carlos da Maia, de Botelho Vasconcelos, 

de António Granjo, de Machado dos Santos», e ainda ao assassinato de Sidónio Pais e de 

tantos outros abatidos a tiro como «feras em montados», pelo único crime de serem 

«homens honrados, republicanos sinceros»623. Se, apesar disso, os eleitores ainda 

tivessem dúvidas se iriam ou não votar que se lembrassem que, na vida dos povos, apenas 

havia «dois estados políticos»: Disciplina e Desordem. A Disciplina conduzia à 

«ressurreição das Pátrias», que permitia a construção e a reconstrução de estradas e 

portos, repovoamento florestal do País; rearmamento do Exército e da Marinha; 

desenvolvimento; (sublinhado no original) instrução com a criação de centenas de Escolas 

e postos de ensino; urbanismo; abastecimento de águas a Lisboa. Atribui as culpas às 

revoluções e aos primeiros anos da Ditadura Militar. Fala a seguir o capitão Teófilo Duarte, 

começando por afirmar que há vinte anos que se ocupa de questões coloniais e que tinha 

de falar de eleições, partidos, «tutti quanti». «Quando o Governo anunciou a realização 

das eleições, não tardou a que por todo o País se desencadeasse o movimento crismado 

provisoriamente de unidade democrática». Na sua opinião, a sua amplitude, intensidade e 

facilidade de organização, surpreenderam muitos dos nossos amigos, que tinham 

acreditado na fábula de que todos os democráticos, socialistas, unionistas, evolucionistas 

ou seus derivados tinham morrido de velhos ou se encontravam inválidos e incapazes de 

agir e tantas vezes lho tinham repetido, as raposas matreiras da oposição que eles tinham 

acabado por acreditá-lo. Por isso, julgaram sonhar quando viram que todos os comícios 
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eram presididos ou secretariados, principalmente por democráticos, levando a reboque 

gente de todos os partidos e vários novos, até agora desconhecidos. Em Viana do Castelo, 

apareceu Raimundo Meira, antigo senador democrático; em Braga, Domingos Pereira, 

antigo chefe do Governo Democrático; no Porto, Hélder Ribeiro, antigo Ministro 

democrático; em Coimbra, Gaspar de Lemos, nas mesmas condições; na Guarda, padre 

Soares; em Castelo Branco, Ramos Preto também chefe do Governo Democrático, só não 

presidiu por motivos de doença; em Lisboa, Barbosa de Magalhães. Nos concelhos: 

Rodrigo Rodrigues e o mano Daniel Maldonaldo de Freitas. 

 Segundo Teófilo Duarte, o movimento de unidade democrática «é filho da 

coligação geral das chamadas forças liberais, socializantes e comunizantes, as quais 

aglutinaram os descontentes que todas as situações criam, mesmo por motivos alheios a 

ideologias políticas», e à frente dele estavam o «grosbonets» do velho democratismo, 

com alguma gente nova a camuflar as suas intenções. Na sua opinião, o governo de 

Pimenta de Castro fora derrubado por uma frente chefiada pelos democráticos que, 

entretanto, tiveram o cuidado de apresentar ao país os revolucionários como sendo os 

representantes de todo o povo republicano e não apenas do seu partido mas, como o 

passado não lhes servira de lição, apresentavam-se de novo. No entanto, havia uma 

vantagem: o país já conhecia «essas figuras desacreditadas». Questiona-se das suas 

intenções. Quanto a eles, sabiam o que queriam no poder: um Homem que nunca se 

deixou influenciar por clientelas políticas, ou plutocráticas, que nunca se deixou 

influenciar pelo poder corruptor das grandes companhias e das grandes empresas, de que 

nunca quis ser director ou accionista, porque apenas tem querido «ser devotado servidor 

da Pátria ou professor ilustre da Universidade». A «desordem» conduz ao aviltamento, à 

negação do «construir» e da segurança individual e colectiva, porque a «onda nilista 

quando começa a rolar não há nada que a possa deter». Aos eleitores referia que «às 

urnas» significa disciplina. Se votassem na lista do Governo, cumpriam um dever para com 

a Nação. Se ficassem em casa, encorajavam com a sua ausência aquilo que ninguém sabe 

o que será, mas que trazia, como a democracia no passado, sangue, suor e lágrimas. O 
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Movimento queria liberdade de imprensa. Teófilo Duarte confirma a existência da 

censura, mas justifica que, nos tempos em que imperava Afonso Costa, não havia censura, 

mas ministros, deputados, autoridades, ou simples partidários, que toleravam, quando 

não incentivavam, os assaltos a jornais da oposição e a destruição do tipo e do movesi; o 

espancamento dos redactores e até dos pobres vendedores; a queima na praça pública 

dos exemplares. Nunca se vira ninguém prender ou processar quem teve parte nos 

acontecimentos. Rodrigo Rodrigues era governador civil de Lisboa, quando organizou a 

«formiga branca», e a coberto dos seus cartões oficiais, promovia os assaltos, deitava 

bombas nos cafés e assassinava os adversários. Questionava-se sobre o tipo de liberdade 

de imprensa que os democráticos pretendiam. Aconselhava que fossem perguntar aos 

antigos directores dos jornais: Dia, Correio da Manhã, Diário Ilustrado, Liberal, Nação, 

Restauração, Ordem, quantas vezes tiveram as redacções assaltadas e empastelado o tipo 

e pasmariam no desplante. Se fossem aos velhos dirigentes da República, quando era o 

órgão de António José de Almeida, chefe dos Evolucionistas; aos da Luta que era Brito 

Camacho, chefe dos Unionistas; aos do Intransigente, porta-voz de Machado dos Santos, 

fundador da República, perguntassem-lhe quantas vezes viram as suas redacções 

assaltadas, cercadas e apedrejadas pelas «multidões ululantes, a soldo dos democráticos». 

Para ele, a liberdade de imprensa era «uma burla». Existia no papel mas na prática, quem 

atacasse o Governo, principalmente se o polemista era monárquico, ou católico, já sabia 

que se sujeitava a sevícias e atropelos da «escumalha arregimentada pelas autoridades ou 

pelos centros partidários». Questionava-se, se esta «gente nova» tinha «idoneidade 

administrativa» para se ocupar dos negócios do Estado. E quanto à preparação política?  

 Ele considera que não iam muito além de conceitos doutrinários vagos, «com 

tendências socializantes nuns casos, comunizantes noutros, de noções enfim que estão 

agora na moda com o triunfo das ideias extremistas por toda a Europa». Teófilo Duarte 

afirma que Afonso Costa e Alexandre Braga Almeida eram destituídos de preparação 

administrativa, possuíam apenas noções e teorias vagas então em voga, fracassando, por 

isso, como homens de Estado. Pergunta se aqueles que correram os riscos das cadeias e 
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das deportações nestes últimos anos não desconfiavam da «fartura de tanto doutor que 

aparece para a luta só agora que se pode dizer mal do governo sem correr qualquer 

risco». Nega qualquer espécie de autoridade moral ao movimento de unidade 

democrática, no que se refere às suas pretensões, e isto porque ele é composto 

essencialmente, de elementos dos velhos partidos responsáveis, uns directamente pelos 

erros e crimes do passado e outros, indirectamente, por persistirem na sua tradicional 

situação de comparsas. Quanto aos «novos», não só o facto de terem admitido tais 

elementos para encabeçarem o movimento, lhes cria solidariedades comprometedoras, 

com os ainda os laivos socializantes, de que está impregnada a sua cultura política.  

 Marques de Carvalho, Catedrático da Universidade do Porto é o terceiro orador da 

noite e, ao questionar-se sobre a oposição, conclui que era um movimento mais de 

«agitação» do que de ideias. Que ideias aglutinavam os opositores, que bases 

programáticas ofereciam ao país? Marques de Carvalho apelida-os de «corifeus» e 

questiona-se se voltava ao «batuque parlamentar» e às «estéreis quezílias de partido», 

aos 17 000 funcionários sem carteira, à orgia do orçamento, à perseguição religiosa e 

desterro de Bispos, ao insulto de oficiais do Exército, aos assassínios e expulsões violentas 

de chefes de Estado, à agressão em plena rua, de presos debaixo de escolta, às greves e 

aos tumultos endémicos, à nossa posição de vergonha sem nome no concerto 

internacional? O MUD devia definir-se quanto à política de trabalho, quanto ao problema 

da liberdade de consciência e de cultos, quanto aos direitos inalienáveis da propriedade 

privada, quanto ao intervencionismo do Estado na Economia, quanto às bases da política 

do Espírito e quanto aos pressupostos da política externa. Se eram «outros e diferentes», 

o MUD devia clarificar as diferenças, os propósitos e os métodos políticos de o alcançar. O 

MUD dizia «abaixo os Grémios». Qual era no entanto o significado? O MUD referia-se ao 

salário mínimo e às férias pagas aos trabalhadores, às caixas de previdência para o 

subsídio de invalidez e velhice, à magistratura do Trabalho? Era tudo isto que o país «não 

suporta»? Questiona-se se o «abaixo os Grémios», significa fazer socialismo de Estado, ou 

liberalismo económico? Se significa regressar ao trabalho-mercadoria e à visão do 
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trabalho sujeito à lei da oferta e da procura. O MUD, na sua opinião, «caleidoscópio 

oposicionista», aparecia com figuras do passado, das mais representativas e que supunha 

o País já ter definitivamente julgado. Critica a oposição e louva o manifesto de 33, que se 

declarara contra o comunismo, mas afirmara-se também contra o cristianismo, o 

nacionalismo, a burguesia, o liberalismo, o academismo, o militarismo e também contra o 

que apelida de universidade velha. «Esse conjunto de negações programáticas é oferecido 

agora à chamada oposição, onde, cristãos burgueses, comunistas, liberais, nacionalistas, 

académicos e universitários velhos, e até certos padres católicos, pretendem ter 

encontrado uma frente de unidade democrática. Verdadeira união de contrários a 

apresentar-se como força de Governo! É, assim, certo que, se conseguissem o poder, 

depressa as alavancas de comando passariam, por inevitável ultrapassagem de muitos 

deles, às mãos dos camaradas».624 Marques de Carvalho apelida o MUD de «aglomerado 

amorfo de descontentamentos, de despeitos, de ambições insofridas do Poder, tudo à 

mistura com sobreviventes duma política morta». Critica o presidencialismo norte-

americano e a ditadura estalinista, «o regime mais anti-democrático do Mundo»625. Votar 

em Salazar era votar em Portugal. Nesta sessão fala de seguida o embaixador Pedro 

Teotónio Pereira, que se sentia como «um soldado» no desempenho da «missão 

diplomática no estrangeiro»626. 

 Ulisses Cortês lê, na sessão do Parque Eduardo VII, a moção que foi aprovada por 

aclamação. «O povo de Lisboa, presente à reunião do Palácio de Exposições, na noite de 

10 de Novembro de 1945, afirma a sua confiança nos princípios políticos, económicos e 

sociais da Revolução Nacional». As palavras-chave desta Moção são: Ordem, Liberdade, 

Autoridade, predomínio do colectivo sobre o individual, política de exaltação do trabalho 

e de emancipação dos trabalhadores. Uma comunicação do Ministério da Guerra proibia a 

participação sem autorização superior de militares em comícios ou reuniões de carácter 

político.  
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 A imprensa angolana anuncia para dia 15 de Novembro de 1945 uma sessão de 

propaganda da oposição. Seriam oradores das sessões anteriores: advogados, António 

Videira e Vasconcelos Guimarães, capitão-médico Machado de Faria e presidia o «líder» 

do MUD em Angola, Simões Raposo627. Um grupo oposicionista distribui panfletos em 

Luanda contra o MUD, por excluir os proletários dos seus trabalhos e não tomar posição 

relativamente à classe trabalhadora, aos seus interesses e reivindicações. 

 No seu discurso de propaganda proferido em Santarém, Rafael Duque dizia que «A 

nau democrática leva os comunistas a bordo!» e concluía que comunistas e democratas 

estavam «mancomunados».  

O acto eleitoral de 18 colocava à consciência dos portugueses um problema grave, 

optar entre duas políticas: a que havia vinte anos nos tinha livrado da «desordem da vida 

pública» e a oposição. O movimento de oposição, ao apresentar-se ao eleitorado, devia 

definir os princípios políticos em que se baseia e as soluções que propõe ao problema 

nacional. A primeira ideia, a constatação da sua composição, da qual faziam parte: 

democratas de várias «nuances», bons burgueses defensores da propriedade e do lucro, à 

mistura com comunistas e socialistas.  

  O acto eleitoral, para eleição de deputados à Assembleia Nacional, marcado para o 

dia 18 de Novembro de 1945, reforçou a propaganda do regime e acicatou as bases, agora 

ao despique com o MUD e outras forças, mais ou menos bem organizadas. A 11 de 

Novembro de 1945, o MUD recomenda a abstenção no acto eleitoral de 18 de Novembro 

de 1945.  

Em Novembro de 1945, o PCP reafirmava a sua intenção de não ir às urnas por 

considerar que estas eleições eram uma «burla». O PCP incluía-se no conjunto dos 

democratas portugueses que exigiam condições mínimas para participação nestas 

eleições. Para o PCP, participar nestas eleições era fazer o «jogo ao governo seria facilitar-
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lhe a manobra de, perante o mundo e perante o povo, justificar a sua política fascista»628 

porque, na realidade, o governo demonstrava que não queria a democracia.  

O PCP considerava que o elevado número de abstenções para as eleições das 

Juntas de Freguesia vinha provar a derrota do governo fascista de Salazar. A luta dos 

comunistas ia no sentido de exigir o adiamento das eleições e das condições mínimas para 

que o povo pudesse livremente expressar o seu voto. Para os comunistas, após a derrota 

da Alemanha nazi, os países fascistas como Portugal procuravam «mascarar-se» 

subitamente em democracias. Nos países vencedores, as primeiras eleições deram a 

vitória estrondosa às forças progressistas. Em Inglaterra, o Partido Trabalhista, apoiado 

pelo Partido Comunista, derrotou os conservadores. Em França, as forças democráticas 

populares alcançaram uma vitória esmagadora. Tendo em conta os exemplos destes 

países, o povo português podia dar «força invencível» ao MUD. Só com o apoio do povo, 

nas massas, as forças democráticas poderiam alcançar a liberdade e as condições 

indispensáveis para concorrerem às eleições, para a instalação da democracia em 

Portugal.  

O Avante acentua que a autoridade máxima do Movimento Nacional antifascista 

era o seu Conselho Nacional629. 

 Em Dezembro, o PCP afirma que, desde Outubro, numa altura em que muitos 

antifascistas ainda acreditavam na seriedade do acto eleitoral, o PCP alertara para a burla 

que estava em preparação630. Quando todos esperavam uma profunda viragem na política 

portuguesa, o Bureau Político do PCP esclarecia as reais intenções do governo, que tal 

como foram anunciadas, eram uma mistificação e «uma manobra política de grande 

estilo». Mas apesar da burla, das arbitrariedades, ilegalidades, falsificações e intimidações, 

medidas contra a fiscalização, as eleições provaram a fragilidade do regime e a força da 

oposição. 
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Para Oliveira Marques, a oposição cedo constatou que a liberdade concedida «não 

permitia ir muito além das declarações de imprensa» e, exceptuando o PCP, na 

clandestinidade, não havia oposição organizada em Portugal. O que se seguiu foi uma 

onda de perseguições, prisões, demissões de cargos públicos e vigilância militar apertada 

através da PIDE, aos aderentes do MUD631. 

 No ano de 1945, a PVDE passa a PIDE.  

 A imprensa britânica reage aos resultados das eleições portuguesas, salientando o 

carácter limitado da liberdade de imprensa e o peso da oposição ao regime. Para o Times, 

de 17 de Novembro, Salazar desejava impressionar a democracia inglesa e americana, 

com a ideia que evoluía para uma «Democracia Disciplinada». Para o Manchester 

Guardian, de 10 de Novembro, as eleições tinham sido uma «mascarada» e a «farsa» 

aclarara a situação. Apesar da vitória nas eleições, a imprensa britânica previa a fim do 

regime salazarista.  

O PCP continuava a exigir a extinção do campo da morte do Tarrafal, a dissolução 

da Legião Portuguesa, a dissolução dos Grémios e das Federações, por serem organismos 

fascistas monopolistas de tipo italiano, concluindo que as eleições tinham sido uma 

«burla», onde até se queimaram os votos da oposição e o Fascismo permanecia no poder 

em Portugal. O PCP apelava à participação em massa dos trabalhadores nos actos 

eleitorais para a eleição das direcções dos sindicatos nacionais. Para o PCP, os Sindicatos 

Nacionais tinham-se tornado numa «arma contra os trabalhadores»,632pois impunham 

salários de fome, determinavam condições de trabalho miseráveis e eram uma arma para 

manter a opressão. 

 Para o PCP, a chuva de medidas «pseudo-democráticas» publicadas aquando das 

«eleições-burla», como a supressão do regime excepcional para os crimes políticos, a 
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reforma do Código Penal, a remodelação da PIDE, a extinção do TME, a liberdade de 

imprensa e outras medidas revelaram-se «palavreado demagógico» que em nada 

alteraram a realidade portuguesa633. O governo pretendia, com as medidas sociais e os 

melhoramentos do país, dar a impressão que, terminada a guerra, ia trabalhar para o 

progresso e o bem-estar nacionais, desviando os portugueses dos problemas 

fundamentais.  

Salazar estudava a melhor saída para ser reconhecido pela ONU e pelas Nações 

Unidas. O MUD continuava a desenvolver-se, apesar das dificuldades levantadas pelo 

governo, das pressões, violências e provocações para justificar as medidas repressivas. 

 O recenseamento eleitoral abria a 13 de Março de 1946. O PCP considerava que a 

lei eleitoral não era uma lei democrática pois negava o voto aos analfabetos, afastando 

assim a massa trabalhadora, e negando o direito de voto àqueles que professavam ideias 

contrárias à disciplina social. 634 

Em 1945, o PCP tem 16 funcionários presos, assassinados vários militantes, 

perdera 7 casas clandestinas e várias tipografias. A 7 de Novembro de 1945, a PIDE assalta 

a tipografia clandestina do PCP em Alvaiázere, que tinha assegurado 81 números do 

Avante! Maria Machado é presa e o PCP anuncia a queda da «tipo» de Barqueiros, 

Alvaiázere, enaltecendo a coragem desta militante635.   

 Em Março de 48, há uma vaga repressiva que atinge o MUD com a prisão de vários 

dirigentes. O passo seguinte é a ilegalização do movimento. Em Abril, surge o Movimento 

Nacional Democrático (MND), movimento gerado em torno da candidatura do general 

Norton de Matos.   
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9.3. A DISSOLUÇÃO DA JUVENTUDE COMUNISTA NO MUD JUVENIL 

9.3.1. A FORMAÇÃO DO MOVIMENTO DE UNIDADE DEMOCRÁTICA JUVENIL (MUDJ)  

 O Movimento de Unidade Democrática Juvenil (MUDJ) foi criado em 28 de Julho 

de 1946 na reunião realizada no Lumiar e a sua Comissão Central era formada por António 

Abreu, Nuno Fidelino de Figueiredo, Rui Grácio, Francisco Salgado Zenha, José Borrego, 

Júlio Pomar, Maria Fernanda Silva, Mário Sacramento, Mário Soares, Octávio Pato, Óscar 

Reis. Apenas Nuno Fidelino de Figueiredo e Rui Grácio não eram membros do PCP.  

O MUDJ não acompanha a dissolução do MUD e subsistirá cerca de 10 anos. 

Apesar das perseguições, persiste na sua batalha pela legalidade e liberdade, reafirmando-

se como um movimento de opinião, juvenil e popular, democrático, patriótico, pela 

confraternização, pela liberdade, por uma vida melhor, mais alegre e mais feliz.  

Analisemos a questão do interesse que o PCP tem em formar organizações 

comunistas de juventude para a luta de massas. Desde a sua formação, o PCP tem como 

preocupação dominante o enquadramento das organizações de Juventude, para que elas 

actuem, ou legal, ou ilegalmente, na luta revolucionária. A criação da Federação das 

Juventudes Comunistas Portuguesas tinha esse objectivo, reforçado no I Congresso ilegal 

do partido em 1943, onde o assunto foi amplamente criticado, por não ter atingido tal 

finalidade. No II Congresso ilegal em 1946 e, animados pelo ambiente favorável que se 

viveu no período pré-eleitoral de 1945, acrescentam ao MUD, o MUDJ. O MUDJ teve logo 

à partida uma aceitação positiva no meio universitário. O MUDJ actuaria como uma 

organização legal do partido. A actividade ilegal era desenvolvida em células clandestinas, 

constituídas por jovens militante universitários, ligados à Secção Intelectual do PCP.  

 No jornal O Militante, nos números de Janeiro e Setembro de 1947 e 48, analisam 

os problemas relacionados com a organização do partido, com referências ao MUDJ, com 

as orientações a dar ao movimento. Nas resoluções do II Congresso ilegal do PCP, no 

capítulo 4, Resoluções sobre o Movimento da Juventude, escreve-se: «Nas condições 
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actuais do fascismo uma Organização Juvenil de massas não pode constituir-se 

ilegalmente. Só em organizações e movimentos legais da juventude, se podem educar os 

jovens trabalhadores e a juventude em geral, no espírito do marxismo-leninista. A grande 

tarefa sobre o ponto de vista da organização é criar organizações legais da juventude 

(Comissões legais para dirigirem lutas concretas), trabalhar nas organizações de massas 

existentes (campistas, recreativas, desportivas, culturais, escutistas, associações 

académicas, M.P., Sindicatos, Casas do Povo), criar novas organizações legais e fazer todos 

os esforços para a criação de uma organização nacional legal, da juventude progressista 

(MUD). Esta organização além do seu desenvolvimento orgânico próprio deve assegurar a 

unificação da actividade juvenil, em todas as organizações legais de massas. Aprovam-se 

as medidas orgânicas tomadas e sublinha-se a necessidade da sua intensificação e 

alargamento a todo o país.» O Congresso atribui ao Comité Central a tarefa urgente do 

estudo e determinação, de formas orgânicas para o movimento juvenil. 

 

9.3.2. FRANCISCO SALGADO ZENHA E O MUDJ 

No processo elaborado pela PIDE sobre Francisco Salgado Zenha, PCP, presidente 

da Associação Académica de Coimbra, encontramos algumas das propostas do MUDJ com 

o seguinte teor: «os jovens abaixo assinados, dão o seu inteiro apoio aos princípios 

formulados pela Juventude Coimbrã, em 14 de Dezembro de 1945: 1º, se organizem em 

todas as localidades comissões juvenis de unidade democrática, constituídas no mais 

amplo espírito de representação; 2º, essas comissões dirijam o Movimento Juvenil 

Democrático, dentro da legalidade e com maior espírito cívico, utilizando para tal todos os 

meios legais de se fazerem valer os objectivos do nosso movimento; 3º, se requeira 

autorização para a constituição de centros juvenis de estudos democráticos e se 

empreenda uma larga campanha de elucidação política e propaganda dos ideais 

democráticos; 4º, todos os jovens democratas com capacidade eleitoral se inscrevam no 

próximo recenseamento eleitoral; 5º, sejam sumariados e apresentadas as reivindicações 
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imediatas da juventude nos seus vários sectores profissionais; 6º, se procure a maior 

coordenação e unidade de acção das organizações juvenis democráticas na tarefa de 

congregar, unir e educar a jovem geração portuguesa que combate sob a bandeira da 

democracia. Desde já, consequentemente, se declaram prontos a lutar pela sua 

realização»636. Este documento dactilografado que consta do processo tem apensa uma 

folha em anexo com abaixo-assinados, apenas com 1 assinatura, a de – Esteves Almeida 

Bispo, estudante, Alvaiázeres. Para além de Salgado Zenha, são igualmente arguidos no 

processo que referi: Alberto Esteves de Almeida Bispo, Manuel Figueira Ortigão, José Luis 

Fajard, Manuel José Marques Rodrigues, António dos Santos Almeida, António José dos 

Santos Soares, Manuel Diniz Jacinto, Egídio Namorado, Albano Cunha, João Falcato e Rui 

Feijó. 

 Um grupo de jovens estudantes democratas de Coimbra requer autorização para a 

realização de uma reunião no dia 4, com o objectivo de discutir «A juventude e o actual 

momento político português». Em resposta ao indeferimento do requerimento, a 

Comissão Promotora da Reunião e os interessados decidem tornar público o documento 

que tencionavam aprovar com críticas ao processo eleitoral em curso: «Mas cedo se 

verificou que o governo não desejava eleições genuínas e verdadeiramente livres, mas 

uma farsa eleitoral para fins de propaganda interna e externa.» (itálico no original). A 

juventude subscritora do documento considerava que o período eleitoral tinha sido uma 

competição eleitoral onde «subsistiram as comissões de censura, a polícia política, o 

campo de concentração, a proibição da livre constituição de partidos políticos, a repressão 

violenta dos pretensos delitos políticos ou sociais ao abrigo de um novo decreto 

«democrático e generoso», as prisões dos líderes democráticos, as arbitrariedades, as 

violências e as violações das próprias leis promulgadas pelo Governo»637. Esta juventude 

revia-se no MUD por considerar que agrupava as forças democráticas e progressivas do 

país e fazia depender as eleições «da satisfação de certas reivindicações democráticas sem 

as quais «todo o pretenso sufrágio é uma burla» e toda a «eleição livre» é uma farsa, e 
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que podemos reduzir fundamentalmente às seguintes: Liberdade de expressão e 

imprensa, de associação, de reunião; livre organização de partidos políticos, actualização 

do recenseamento eleitoral e fiscalização das urnas pela oposição». Os subscritores do 

documento, entre os quais Salgado Zenha, consideravam que: «Não só nenhuma destas 

reivindicações básicas, e que hoje a Carta das Nações Unidas torna justamente condição 

prévia de admissão na Comunidade internacional foi atendida, como, a partir dum certo 

momento, o Governo, atemorizado com a força crescente dum iniludível movimento 

nacional, desencadeou uma larga campanha de intimidação e terrorismo»638 (itálico no 

original).  

O MUDJ refere ainda a prisão de jovens no Tarrafal, assim como o nome dos 

presos políticos mais conhecidos, como Fernando Piteira Santos, Pedro Soares, Nuno 

Teixeira Neves, Alpedrinha e Miguel Forjaz de Lacerda e pede a sua libertação imediata.    

O governo, não só não tinha cumprido as promessas, como não criara condições de 

seriedade, de segurança e de liberdade para um processo eleitoral livre. Em vez da tão 

apregoada liberdade que permitiria uma luta eleitoral, da oposição democrática contra o 

governo, o regime desencadeara uma «ampla ofensiva terrorista: inquéritos ilegais às 

listas de adesão do MUD, coacção sobre os proprietários dos estabelecimentos onde se 

encontram patentes as listas, notas governamentais de ameaça a funcionários públicos 

simpatizantes do MUD, apreensão de publicações de apoio ao MUD, como um número 

especial do Comércio de Gaia, prisões de dirigentes democráticos, agravamento 

progressivo da Censura, proibição da propaganda democrática na Rádio e por meio de 

cartazes e, finalmente, na última semana que antecedeu as eleições, a proibição ilegal de 

todas as reuniões promovidas pelo MUD, para não falarmos sequer de certas afirmações 

ameaçadoras e insultuosas, denunciadoras do verdadeiro espírito que animava os 

governantes, feitas por certos dirigentes responsáveis da facção governamental»639.   
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 No Porto, o MUDJ promove uma manifestação de estudantes a 9 de Novembro, 

reclamando a libertação dos mestres Rui Luís Gomes e António Machado. A manifestação 

foi dispersa à coronhada. Em Viseu, a 12 de Novembro, outra manifestação juvenil de 

protesto contra a proibição da reunião do MUDJ, requerida para esse dia, principalmente 

composta de estudantes da Escola Comercial e Industrial, que desfilou ordeiramente, 

cantando a Portuguesa e dando vivas à República e à Liberdade. A manifestação juvenil, 

não só foi dispersa à coronhada e ao tiro, como também a Polícia cercou e encerrou a 

Escola Comercial e Industrial, tendo sido presos sete manifestantes. Em Lisboa, 3 ordeiras 

manifestações estudantis de protesto, respectivamente, contra a não autorização da 

reunião académica democrática, a prisão de Rui Luís Gomes e a interrupção da 

homenagem ao Professor Ferreira de Macedo, foram violentamente dispersas pela polícia 

de Coimbra, no dia 17 de Novembro, em pleno período de «livre propaganda de ideias 

políticas», e foram presos os estudantes anti-fascistas, Nuno Pessanha Teixeira (da 

Faculdade de Letras) e Alberto de Andrade, dos quais o primeiro continua preso no Aljube. 

O Governo nunca perdeu de vista a determinação inquebrantável da juventude, na luta 

pela conquista da Democracia, por isso, proibiu sistematicamente todas as reuniões 

juvenis democráticas, assim como as conferências e as palestras radiofónicas de 

elucidação política, promovidas pelos jovens democratas, enquanto a juventude 

situacionista reunia e propagandeava livremente. (…) 

O MUDJ apresentava um conjunto de «reivindicações mínimas: libertação de 

colegas e professores presos; regresso ao professorado dos mestres afastados pelas ideias 

políticas e pedagógicas; criação de Associações Académicas Livres; representação 

estudantil nos Senados Universitários e nos Conselhos Escolares; emancipação económica 

dos estudantes»640. 
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Este conjunto de reivindicações era subscrito por diversos assinantes, entre os 

quais Zenha. Os elementos do MUDJ liderados por Zenha pretendiam organizar em Viseu, 

uma comissão juvenil do MUD, legal e organizada, ligada à Comissão Distrital641.  

No processo da PIDE, Zenha é acusado da autoria do documento, de ligação ao PCP 

através de Joaquim Pires Jorge que, na qualidade de agente do Comité Regional do Douro, 

estaria a orientar esta acção. Durante certo tempo, factos idênticos tiveram lugar em 

muitas localidades e a Comissão de Censura pune a Tipografia das Beiras, por ter 

composto e imprimido o panfleto “A Juventude e o actual momento político português”.  

Francisco Almeida Salgado Zenha foi eleito presidente da Associação Académica de 

Coimbra, de Janeiro a Maio de 1945. Dias antes da realização de uma manifestação em 

Lisboa, no dia 18 de Maio, de apoio aos presidentes da República e do Conselho, Zenha foi 

convidado pelo Reitor da Universidade a nomear uma representação oficial da Academia 

de Coimbra. Salgado Zenha convoca uma reunião da Associação Académica e dando-lhe o 

carácter de uma Assembleia Magna faz aprovar uma proposta sua, no sentido da 

Academia de Coimbra não se fazer representar na manifestação projectada, com a 

alegação «de não estar no espírito da citada Associação fazer política»642.  

Darcília Salgado Zenha de Morais Correia em entrevista à autora afirma que nesse 

ano, ela e o seu irmão eram estudantes em Coimbra e «houve eleições para a presidência 

da Associação Académica, e o meu irmão foi o primeiro presidente da Associação 

Académica que foi eleito pelos seus colegas. O reitor da Universidade de Coimbra era 

Maximino Correia, meu tio. No ano em que o meu irmão foi eleito, foi no ano em que em 

Portugal houve a manifestação de gratidão a Oliveira Salazar por não termos entrado na 

guerra. Isso veio muito mal explicado no processo da PIDE. O certo é que o meu irmão 

convocou uma assembleia-geral, diz que só quinze é que sabiam (discorda da versão que 

está no processo), havia muita gente, e realmente o meu irmão, segundo a minha opinião, 

a minha opinião pessoal, não era um político brilhante, era um pedagogo, uma pessoa 
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brilhante a falar, uma pessoa que tinha uma orientação, o dom da palavra, um dom muito 

lógico, e falou muito bem. Nessa altura a maioria seria ainda pró-salazarista, mas acerca 

do que o meu irmão falou, foi uma reunião muito conturbada e no fim, houve a votação. E 

a votação foi da associação académica não se representar nessa manifestação, como 

associação, no entanto quem quisesse ir à manifestação, devia ir por sua livre vontade. E 

assim foram distribuir bilhetes a quem quisesse vir à manifestação vinha, mas não como 

representante da associação. Foi aí o descalabro entre o reitor e o meu irmão»643. 

Efectivamente a defesa que Zenha faz é que de facto nos estatutos da associação não 

estava previsto fazerem política. A associação não tinha opções políticas. Darcília Correia 

confirma: «Exactamente! Houve um corte de relações entre o meu irmão o reitor 

Maximino Correia». Darcília confirma que a questão entre o seu irmão e Maximino Correia 

foi muito profunda! «Foi uma animosidade muito grande entre eles, entre nós não porque 

tínhamos laços familiares». 

 Salgado Zenha foi preso e isso veio interromper a sua carreira universitária. Hoje 

qualquer estudante universitário pode fazer manifestações, exprimeir livremente as suas 

ideias, pode pronunciar-se acerca dos seus ideais políticos, mas nessa época era 

impensável! Darcília Correia concorda que «As ideias devem ser livres. Cada um deve 

pensar como entender. Para mim não há comparação possível com essa época. Eu nunca 

fui muito politizada, mas fui um bocadinho tendente para a causa feminina, porque no 

tempo em que eu era jovem, eu não podia votar, eu só pude votar depois de formada. 

Depois de casada não podia ir a Espanha sem a autorização do meu marido. As mães 

solteiras eram repudiadas pela família. Na questão das mulheres houve uma mudança 

completa, na vida …. Isso não foi com a política daqui, isso foi com o fim da guerra. Depois 

da guerra elas foram prestimosas, nas fábricas, foram prestimosas como enfermeiras e 

isso é que levou que a mulher passasse de uma escrava a ser um ser»644. 
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Salgado Zenha em Novembro subscreveu com outros, que segundo a PIDE eram 

«na sua maioria comunistas», um panfleto distribuído clandestinamente, intitulado “A 

Juventude e o actual momento político português”, em que é anunciada a constituição 

formal do Movimento de Unidade Democrática Juvenil, integrado no MUD. Ainda durante 

o mês de Novembro de 1945, subscreve com outros, um panfleto, distribuído 

clandestinamente em Coimbra, em nome da “Comissão Promotora de uma reunião de 

Estudantes Democratas”, em que tentam explicar a razão do indeferimento por parte do 

Governador Civil, do pedido de “reunião”, ao mesmo tempo que «incitam os estudantes 

democratas» a unirem-se ao MUD. A PIDE considera que Zenha desenvolve na Academia, 

uma actividade perniciosa, e apelida-o de «agitador»645. 

Francisco Almeida Salgado Zenha é acusado pela PIDE de ser militante do PCP e ter 

agitado a associação, em conformidade com indicações de Joaquim Pires Jorge, do Comité 

Regional do Douro, ser membro da Comissão Central do MUDJ e autor do “Manifesto à 

Juventude”646. Em Janeiro de 1946, pertence à Comissão central do MUDJ e subscreve 

com outros o panfleto distribuído clandestinamente, “O MUD Juvenil e os Estudantes” e 

é-lhe instaurado um processo de averiguações sobre a elaboração, composição e 

distribuição do panfleto clandestino, “A Juventude e o actual momento político 

português”, tudo levando a crer que não só o assinou, como fez parte da sua “comissão de 

redacção”. Zenha nega contudo seguir indicações de Pires Jorge mas apenas aquelas que 

resultam das discussões entre os seus colegas da Academia.  

Na “Informação” da PIDE de 10 de Setembro de 1947, a polícia conclui que o autor 

do Informe K que relata a conversa e orientação que deu ao então presidente da 

Associação Académica de Coimbra, é Joaquim Pires Jorge647.  

Na “Informação” da PIDE, Alberto Esteves de Almeida Bispo e outros, são arguidos 

pela distribuição em Coimbra do panfleto “A Juventude e o actual momento político 
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português”, impresso na Tipografia do jornal O Diário de Coimbra (suspenso), depois do 

delegado da comissão de censura, se ter recusado a visar o original. O relatório dos 

serviços secretos desta delegação informa que os autores do documento eram os 

comunistas: Francisco Salgado Zenha, Manuel Deniz Jacinto648, Egídio Namorado, Albano 

Cunha e os estudantes João Falcato e Rui Feijó. A Comissão de Censura solicita a 

apreensão do documento. A Tipografia do jornal é multada pela censura em 2 mil 

escudos. Segundo este documento, datado de Coimbra, 23 de Março de 1946, Zenha 

mandara fazer o documento na tipografia, enviara alguns exemplares para serem 

distribuídos na rua. Foram elaborados nesta tipografia cerca de 14000 exemplares. 

Quando a polícia elabora a “Proposta”, após a apreensão de documentos, na casa situada 

em S. Romão do Coronado, S. Tirso, em Junho de 1945, que servia de refúgio a militantes 

do PCP e de arquivo ao Comité Regional do Douro (Norte do país até ao rio Mondego), no 

“informe sobre K” (K- Coimbra) é relatada a conversa que Joaquim Pires Jorge, na 

qualidade de membro responsável pelo Comité, teve com o presidente da Associação 

Académica de Coimbra, Zenha. Segundo este Informe, a actuação de Zenha seguia as 

orientações deste elemento do Comité Regional do Douro, ou seja, de Pires Jorge649. A 

polícia conclui que Zenha era militante do PCP e o autor do “informe” é Pires Jorge. Se 

lermos a defesa que Palma Carlos faz de Zenha esta situação nunca foi provada em 

Tribunal.  

A 10 de Abril de 1947 Zenha é de novo detido para averiguações por crime contra a 

segurança do Estado650. Nos interrogatórios constantes do processo PIDE, Vitorino Alves 

Andrade que fazia parte da Comissão Distrital do MUD afirmou que assistiu a algumas 

reuniões, um delegado da Comissão Distrito de Coimbra do MUDJ, o Zenha, que o aliciou a 

passar a receber imprensa do partido comunista. Nas suas palavras era Zenha quem 

controlava a organização do PCP na Faculdade de Medicina em Coimbra. Em 44/45 Zenha 

também aliciou para o PCP José Martins da Fonte entregando-lhe imprensa e recebendo 
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cotizações. Em 46 fazia parte da Comissão Central do MUDJ, como representante da 

Comissão distrital de Coimbra. Mário Canotilho afirmou que em 43/44 foi aliciado para o 

PCP pelo Zenha, a quem pagava imprensa e cotizações. Em 45 preparara o ambiente para 

que Zenha fosse eleito Presidente da Associação Académica de Coimbra o que veio a 

acontecer.  

Joaquim Pires Jorge é membro do Comité Central e do Bureau Político do PCP, 

fugido na altura do assalto à Casa clandestina do PCP, onde residia, em S. Romão do 

Coronado. A polícia não o prende porque está ausente no momento em que a polícia 

assalta esta casa clandestina (Documento PIDE de Lisboa, 30 de Junho 1947). A “Proposta” 

elaborada pela PIDE confirma o interesse na prisão de Pires Jorge, autor do “informe K” e 

da reunião com Zenha e pedia todas as diligências para a sua captura651. É do mesmo teor 

a carta enviada ao Ministro do Interior652. Segundo a PIDE, Zenha fazia parte «da 

associação secreta» PCP e teria desenvolvido «actividade no meio estudantil contra a 

segurança no interior do Estado, além de suspeita de actividade contra a segurança 

exterior do Estado» (viagem a Paris em 1946 e embora se defenda dizendo que foi uma 

viagem de recreio e estudo, a polícia concluía que teria tido contactos com comunistas 

franceses e viajara com Maria Teresa)653.  

Zenha confessa ter efectuado essa viagem a Paris, em Setembro de 1946, onde 

permaneceu 2 meses, «para se distrair e estudar certos aspectos da vida francesa que lhe 

interessavam»654. Segundo a polícia, comprou livros na sua maioria de «carácter 

comunista», que lhe foram apreendidos. Saiu sobre caução de 20 mil escudos em 1947655. 

A PIDE não prova nada sobre estes encontros com comunistas franceses. 
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A PIDE não conclui que Zenha fosse militante do PCP mas prova que se encontrou 

com Pires Jorge quando era Presidente da Associação Académica de Coimbra, cargo para 

que fora eleito de 13 de Janeiro a 29 de Maio de 1945656. Na Certidão do 2º Juízo Criminal 

da Comarca de Lisboa há referências ao “Informe K” redigido por Pires Jorge. A polícia 

concluirá que toda a documentação era redigida por Pires Jorge657.  

No dia 14 de Junho de 1945 dá-se o assalto às casas ilegais do PCP, S. Romão do 

Coronado, S. Tirso, onde funcionava em 1945, na primeira casa o Comité Regional do 

Douro e na segunda o Comité Local do Porto. Na primeira casa é presa Dalila Duque da 

Fonseca, mas não prendem Joaquim Pires Jorge/«Gomes», do CC do PCP e responsável 

pelo Comité Regional do Douro, por não se encontrar na casa. Na segunda casa é preso 

Miguel Forjaz de Lacerda/«Pinheiro», responsável pelo comité local do Porto, e membro 

do comité regional do Douro, Albano Alves Simão/«Carlos Alberto» e Armanda da 

Conceição Silva Martins Forjaz de Lacerda/«Conceição», que recolhem à delegação do 

Porto. A 15 de Junho é preso Fernando Fernandes Barnett.  

Na casa ilegal do PCP, no lugar de S. Romão do Coronado, onde residiam alguns 

militantes do partido foram apreendidos vários documentos do MUD e MUDJ, assim como 

nos processo contra Francisco Inácio da Costa, Fernando António Piteira Santos e outros.  

Em 1945 a PIDE prende uma centena de jovens do MUDJ entre os quais Agostinho 

Neto e dois anos e meio depois o movimento é ilegalizado.  

Salgado Zenha era membro da Comissão Central do MUDJ e foi juntamente com o 

Mário Alberto Lopes Soares, solteiro, 24 anos, estudante; António Horácio Simões de 

Abreu, casado, 25, engenheiro; Óscar dos Reis Figueiredo, 24, solteiro; serralheiro; Maria 

Fernanda Côrte-real Graça Silva, 25, solteira, estudante; Júlio Artur da Silva Pomar, 23 

anos, casado, pintor; José Maria Soares Borrego, 30, casado, profissional de arquitectura; 
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Rui dos Santos Grácio, 27, casado, professor do ensino básico e secundário, todos autores 

do “Manifesto à Juventude” de 31 de Março de 47658.  

Existe neste processo PIDE uma Cópia do documento enviado ao Presidente da 

Comissão Central do MUD, datado de Lisboa, 7 de Janeiro de 1949, assinado pelos 

delegados: Álvaro Marques Coelho Correia Simões, Custódio Maldonaldo Freitas, Alberto 

Ferreira e Ernesto Carvalho dos Santos. Teor: os delegados à Comissão Central do MUD, 

dos distritos de Braga, Leiria e Guarda, tendo conhecimento de que a Comissão Central vai 

representar ao Senhor Presidente da República no sentido da dissolução da Assembleia 

Nacional e como na assembleia de Delegados reside a soberania do MUD, vem pedir a 

convocação urgente de uma Assembleia dos Delegados Distritais. Doc. Apreendido a 

Albano Cunha659.  

Em Maio de 1946 Zenha subscreveu outro panfleto distribuído clandestinamente, 

intitulado “O MUD e o 28 de Maio”, em que reafirma a sua convicção na luta da oposição 

até à realização de “Eleições livres e liberdades fundamentais”. Subscreveu como membro 

das Comissões Distritais do MUD um panfleto contra a demissão de Mário de Azevedo 

Gomes e Bento de Jesus Caraça, pelas suas actividades subversivas contra a segurança do 

Estado.  

Em 1948 subscreveu o “Manifesto à Juventude” – MUDJ. Salgado Zenha volta a ser 

preso a 19 de Abril de 1947 e sai da prisão a 22 de Agosto de 1947. Na sessão 

comemorativa do 5 de Outubro, no Teatro Carlos Alberto no Porto, participou e discursou 

como representante do MUD. 

Em 1949, Zenha responde nos interrogatórios da PIDE que é aderente do 

Movimento de Unidade Democrática Juvenil e apoiou como cidadão, a candidatura do 

Senhor General Norton de Matos. Esclarece que não pertenceu a nenhuma comissão de 

apoio à candidatura do General Norton de Matos, mas usou da palavra, numa das sessões 
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públicas de apoio à sua candidatura, uma em Lisboa na Voz do Operário e a outra em 

Coimbra, no Teatro Avenida. Zenha considera que com esta actividade não punha em 

perigo a segurança do Estado, e os seus actos são conformes às leis Constituintes. Na 

continuação dos autos de perguntas, a 23 de Fevereiro de 1949, depois de lhe terem lido 

o relatório sobre a sessão oposicionista realizada em Coimbra, no Teatro Avenida, em 29 

de Janeiro de 1949 e referindo-se aos mártires da Polícia Política que sem dignidade e 

honra ataca tudo e todos, Zenha afirma já não se recordar com exactidão o que dissera e 

discorda da versão apresentada pela polícia por não corresponder, nem ao estilo, nem à 

ideia, do discurso que proferiu e «é até uma deturpação grosseira das suas palavras»660. 

Zenha subscreveu como membro do MUDJ um comunicado a exortar o apoio ao 

General Norton de Matos, à Presidência da República e esteve na reunião realizada a 7 de 

Fevereiro de 49 nos serviços de candidatura do General Norton de Matos, com a presença 

de todos os delegados das “comissões distritais” e “Central” da mesma candidatura em 

que lhe é imposto a desistência, por conveniência do PCP a quem, segundo a PIDE, apenas 

interessava a agitação provocada. No entender da PIDE, forçaram o general a 

desempenhar esta farsa, defendendo os interesses do PCP. Salgado Zenha é de novo 

preso a 15 de Fevereiro 49 por actividades subversivas e julgado a 15 de Março pelo 

processo de 47 onde foi condenado a 8 meses de prisão, multa, e suspensão dos direitos 

políticos por 5 anos. Interpôs recurso e foi restituído à liberdade, aguardando a decisão do 

recurso. Em 1950 julgado o recurso pelo Supremo Tribunal de Justiça, em 19 de Julho, 

medidas de segurança de internamento por um ano.  

Francisco de Almeida Salgado Zenha, pelas 9 horas foi de novo detido em 1952, na 

sua residência, para averiguações661. A primeira prisão ocorrera como já se disse em 1947, 

a segunda em 1949 e a terceira em 1952. A polícia queria esclarecimentos em relação à 

colaboração que prestou na elaboração, redacção do documento intitulado, “Programa 
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para a Democratização do País”. Zenha responde que não colaborou na sua elaboração, 

nem na sua redacção, embora tivesse concordado e subscrito o mesmo. Respondeu que 

foi o Dr. Jaime Cortesão que lhe deu conhecimento do “programa”, ou pelo menos do 

projecto e Zenha comunicou-lhe por carta, que concordava com o mesmo documento e 

que o subscrevia.  

Em 1952 vai para o Aljube e sai em liberdade condicional a 20 de Dezembro de 

1953. Em 55 são assinaladas ligações suas com o “Conselho Mundial da Paz”, com sede 

em Helsínquia e de orientação comunista. Em 25 de Outubro de 1958 foi-lhe concedida 

liberdade definitiva. Em 59 subscreveu uma representação a Salazar sugerindo-lhe o seu 

afastamento da política, em obediência à “palavra de ordem” do PCP na intensa 

campanha desenvolvida para conseguir aquele objectivo. Subscreveu com outros uma 

representação ao Ministro da Presidência, protestando contra a recusa da cedência de 

salas do SNI, para a realização de uma conferência de imprensa, em que os elementos da 

oposição pretendiam expor ao país, várias considerações sobre a posição e atitude do 

general Humberto Delgado e a atitude do governo para com ele. Insistia na realização 

dessa conferência de imprensa, como acto preparatório do “Congresso dos Democratas 

Portugueses”. Em 1960 foi advogado de defesa dos implicados no “Movimento Militar 

Independente” frustrado em 12 de Março de 1959. Em 61 são assinaladas as suas ligações 

com a Association Internationale dês Juristes Democrates, sede em Bruxelas, de tendência 

comunista. Zenha subscreveu a representação ao Presidente da República de protesto 

contra as sanções aplicadas ao jornal república em relação ao atentado cometido contra o 

paquete S. Maria. Foi um dos subscritores do “Programa para democratização da 

República” datado de 31.1.1961, mas só a 11 de Maio de 61 apresentado por Mário 

Azevedo Gomes, no escritório de Acácio Gouveia, durante uma conferência de imprensa 

nacional e com o qual pretendiam alterar a constituição vigente. 

Francisco Salgado Zenha afirmou «… que todos tivéssemos a vaidade de ser 

modestos…» durante uma homenagem ao seu 70º aniversário. Nesse dia afirmou que 

«Poderei mesmo dizer que presenciamos a maior mutação mundial desde que a guerra 
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terminou em 1945. Tudo muda. Sabemos que tudo está a mudar. Mas dificilmente 

poderemos adivinhar qual o sentido ulterior de todas as mudanças. (…) Pela estrada já 

ficaram muitos dos meus amigos, que morreram por vezes em circunstâncias difíceis, 

vítimas do apego aos seus ideais e do seu altruísmo. E morreram muitas vezes 

amargurados e ignorados. O futuro poderá esquecê-los, mas a verdade é que esses são o 

sal da terra. Sem eles a vida seria uma sucessão interminável de combates individuais»662.    

9.3. A INFLUÊNCIA DO PCP NA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO MUNAF e do MUD  

O jornal Avante publica o artigo “Pela criação de comités de Unidade Nacional que 

conduzam os movimentos populares”663onde expõe, a necessidade e os seus objectivos, 

ao criar estes comités, exortando à constituição de um comité dirigente de Unidade 

Nacional que represente todas as forças anti-fascistas e patrióticas e que traduza, a 

unidade no combate, de todos os indivíduos e grupos, que lutam contra a política de 

traição de Salazar, e pela instauração de um governo democrático, de unidade nacional.  

No I Congresso ilegal em Outubro de 1943, o camarada «Duarte»/Álvaro Cunhal, 

ao apresentar o seu Informe com o título: “A Luta pelo Pão e pela independência do povo 

português” define as bases em que deve assentar, a estruturação do MUNAF e a forma de 

relação, entre os “Comités de Unidade” e um “Comité Dirigente”, a ser composto pelos 

representantes das forças anti-fascistas, organizadas em grupos, mais ou menos 

importantes e por personalidades anti-fascistas de prestígio. Nesse Informe esclarece que 

se estão a desenvolver diligências, entre as várias correntes, para a formação de um 

Comité Dirigente.  

Em Janeiro de 1944, surge o 1º comunicado ao Povo Português, com a indicação 

final de ser da autoria de “O Conselho Nacional de Unidade Anti-fascista”, no qual, sem 

dúvida estava representado o PCP. Em Agosto de 1944, o “Conselho Nacional de Unidade 
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Anti-Fascista” publica e distribui clandestinamente, o seu “Programa de Emergência do 

Governo Provisório”. Através da leitura deste programa, prova-se a interferência directa 

do PCP na sua elaboração e até na estrutura do próprio Conselho Nacional de Unidade 

Anti-Fascista. Estes documentos foram apreendidos no arquivo do militante comunista e 

do CC do PCP que usava o pseudónimo de «Fred» preso em Julho de 1945 e que fazia 

parte da Comissão Executiva do Conselho do MUNAF.  

António Fernando Piteira Santos/«Fred» vivia na casa clandestina do PCP da 

Portela, e no seu processo encontramos referências a  documentos do MUNAF, e era 

também membro do CC do PCP, em «franca actividade na organização clandestina civil e 

militar do partido e do Conselho Nacional de Unidade Anti-fascista”664. É detido a 13 de 

Julho de 1945 às ordens do capitão Catela.  

Orlando Juncal Silva/«Manuel», era “funcionário” do PCP e  em 1945 desloca-se do 

norte do país para exercer actividades em Lisboa, na organização clandestina do Conselho 

de Unidade Anti-fascista, em estreita ligação com o PCP665. O documento “Ao Conselho 

Nacional de Unidade Anti-Fascista”, com data de Janeiro de 1944, aprovado pelo 

Secretariado do CC do PCP propõe, os principais organismos fundamentais do citado 

“Conselho”, as suas atribuições e a formação de uma Comissão Executiva, na qual aparece 

como principal figura «Fred». «Fred» esteve na V reunião ampliada do comité central do 

partido realizada na clandestinidade em 1945, onde o ponto 2 da O.T. era exactamente a 

organização do movimento de unidade nacional. 

Em Junho de 1945, foi encontrado no seu arquivo, um documento dirigido ao 

“Conselho Nacional de Unidade Anti-Fascista”, onde se propõe um aumento para seis, do 

número de elementos do PCP, para constituir 1/6 do nº total dos elementos do Conselho 

Nacional. O período eleitoral de 1945, para a eleição de deputados, foi aproveitado para 

formar um movimento de opinião que utilizando a denominação de MUNAF, já a esse 

tempo dirigido, apoiado e orientado pelo PCP, que tinha conseguido infiltrar elementos 
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seus em posições-chaves do mesmo, incluindo funcionários que viviam na 

clandestinidade, a expensas dos fundos da mesma organização, conseguindo uma 

estruturação semelhante às organizações ilegais do PCP e do MUNAF, pois a única 

diferença era a designação dos organismos.    

Vejamos como a forma de organização é em tudo semelhante: - Organismos 

máximos de direcção: Comité Central do PCP, Conselho Nacional de Unidade Anti-Fascista 

e Comissão Central do Movimento de Unidade Democrática; Organismos máximos de 

execução: Comissão Política do Comité Central do PCP; Comissão Política do Conselho 

Nacional de Unidade Anti-Fascista, Junta Consultiva do Movimento de Unidade 

Democrática. Organismos de direcção regional: Comités Regionais do PCP, Comités 

Regionais do MUNAF e Comissões Distritais do MUD; Organismos de direcção local: 

Comités Locais do PCP, Comités Locais do MUNAF e Comissões Concelhias do MUD; 

Organismo de base: células de empresa do PCP; comités de unidade do MUNAF e 

Comissões de Freguesia do MUD. 

A forma de organização dentro do PCP, do MUNAF e do MUD era em tudo 

semelhante. O PCP tomou sempre um papel minoritário dentro do MUNAF e do MUD, 

talvez por motivos conspirativos. A PIDE considera que esta atitude era para «não assustar 

os comparsas e iludi-los», porque os outros componentes destes organismos, estavam 

habituados às votações por maioria e nunca consideraram perigosa, a presença de 

elementos comunistas. No entanto os comunistas tinham um maior espírito combativo e 

maior disciplina partidária. O delegado do partido, escolhido para estas organizações, era 

sempre o mais activo e o que tinha mais iniciativas, maior actividade desenvolvida, 

enquanto os restantes por comodismo, se deixavam conduzir. Essa infiltração de 

elementos do PCP nestas duas organizações e a sua forma de actuar nota-se nas prisões 

efectuadas. Os elementos infiltrados actuavam como simples elementos da oposição, mas 

manobram de forma a servir o partido, apoiando e aprovando as suas iniciativas.  
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O programa de governo é aprovado na sessão de 30 de Novembro de 1946, no 

Salão da Voz do Operário, em Lisboa. O “sentir democrático” apresentado pelo MUD é 

como que a satisfação dada a uma certa corrente existente no MUD, que não conhecendo 

os objectivos do PCP e do MUNAF, na defesa do seu “Programa de Emergência”, critica a 

falta de objectividade do MUD que considera legal e em condições de apresentar, um 

programa de governo. O MUD só apresentaria o seu programa depois de conquistadas as 

suas “liberdades fundamentais”. 

Citando: “é necessário esclarecer a tal corrente que criticava a falta de um 

“programa de governo” e assim teve o cuidado de fazer aprovar esta “resolução” que 

terminaria com essas críticas que poderiam provocar cisão, ao mesmo tempo que 

fortificavam a sua posição de manter integralmente secreto o tal “Programa de 

Emergência”, a seguir só depois de conseguidas e realizadas as tais “eleições livres”, única 

“tarefa” a desempenhar pelo “MUD”, conforme se verifica das “resoluções” constantes no 

Capítulo número quatro, intitulado “Movimento de Unidade Nacional”, da circular 

número três, dirigida ao “Secretariado do Comité Central do Partido Comunista 

Português”, aos “membros” do “Comité Central”, com data de Abril de 1947”666. 

Em conformidade com estas “resoluções” está o documento “Resolução Proposta 

Pela Comissão Nacional do MUD”, apresentada à Assembleia de Delegados do MUD, 

reunida em 27 de Abril de 1947, onde se verifica melhor a oposição do MUD em relação 

ao “Programa do Governo” – «Manter o princípio de que, nas condições vigentes não é 

possível ao MUD apresentar medidas ou programa de Governo que correspondam com 

segurança, às necessidades e aspirações do País e portanto, não se pode, nem quer 

desviar-se, da rota que desde o princípio se impôs e que se resume numa legenda que 

contém em si própria, um programa mínimo de unidade: conquistar eleições livres»667. 

Torna-se interessante verificar a oposição do MUD face ao MUNAF, porque na 

“Resolução” que consta da circular do CC do PCP, a acção do MUD limitar-se-ia a 
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«reclamação de eleições livres, recenseamento eleitoral, demonstração de que não 

existem ainda liberdades fundamentais para que o povo português se poder pronunciar 

perante as urnas, que seja esclarecido que o MUD não é um partido ou uma facção 

política ou mesmo uma reunião de partidos ou facções». Esta afirmação, não é mais do 

que a confirmação de várias “Resoluções” do Conselho Nacional de Unidade Anti-Fascista” 

tomadas em 1946. Dessas “Resoluções” destaca-se esta: «Que o elemento da Comissão de 

Unidade Democrática (Comissão Central), votado para membro do “Conselho Nacional de 

Unidade Anti-Fascista”, não viria para o MUNAF, como representante do MUD». 

O documento refere que «O candidato retirará a sua candidatura, logo que se 

verifique que não foram satisfeitas, as condições mínimas da oposição, até quinze dias 

antes, da data marcada pelas eleições». E quando se refere que o candidato em questão 

só podia ser o General Norton de Matos, prova-se a ligação existente entre o General e as 

actividades do MUNAF668. 

Segundo a PIDE, e recordando a «dramática reunião de delegados», efectuada em 

7 de Fevereiro de 1949, com a presença do General, em que foi imposta a abstenção ao 

acto eleitoral, em virtude do mesmo se ter esquecido do 2º ponto do compromisso, 

iludido como estava de que o apoio que sentia vinha do povo, quando afinal era apenas 

vítima das organizações clandestinas em que se tinha enredado. O desentendimento 

entre os “oposicionistas” acentua-se. O MUD afunda-se e em meados desse novo, ano um 

“movimento” aflora, desta vez com a designação de “Movimento Nacional Democrático” 

(MND), composto por comunistas e seus seguidores que igualmente não apresenta 

qualquer “programa” e que se propõe lutar só pela abstenção e conquista das “liberdades 

fundamentais”.  

Nas eleições presidenciais de 1951 apresentam-se a disputá-las, dois candidatos da 

“oposição”, a par do candidato nacional. Um deles representa precisamente esse 

“Movimento Democrático” e o outro, uma amálgama indefinida, pela variedade de ideias 
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dos seus apoios e apoiantes e entre os quais, se conta os comunistas, todos incluídos no 

MUD. O MUD apresenta um plano pouco desenvolvido de governo, limitando-se a focar 

ligeiramente os pontos essenciais, quanto ao restabelecimento das “liberdades 

fundamentais”, encobrindo assim o seu programa de governo que depois, seria orientado 

e dirigido pelo PC. O outro candidato, o tal da amálgama, apresentou 6 pontos como 

“programa” em que, habilidosamente aborda o que julga serem os principais problemas 

do povo português, sem concretizar completamente a forma de os resolver. Outro 

programa de governo surge, quando o do PCP consegue levar a efeito na clandestinidade, 

no mês de Setembro de 1957, o V Congresso, com limitado número de componentes, 

dada a situação de ilegalidade em que vive e ainda por precaução conspirativa. No 

decorrer desse Congresso, foi discutido e aprovado o programa e mais tarde distribuído 

clandestinamente entre os seus membros. Neste Congresso o partido aprova os primeiros 

Estatutos e Programa, debate o problema colonial, reconhecendo o direito dos povos das 

colónia à imediata independência. Depois de restabelecidas as relações do PCP com o 

movimento comunista internacional, interrompidas em 1947, o PCP recebe saudações de 

outros partidos comunistas. 

No “Programa para a Democratização do País”669, do PCP, de 31 de Janeiro de 1961 

e assinado por sessenta e um militantes que o apresentam, verifica-se a concordância 

entre este “Programa” e os programas: “Programa de Emergência do Governo Provisório” 

e “Programa Eleitoral” do General Norton de Matos; “Programa do Partido Comunista 

Português”, embora a sua apresentação seja mais desenvolvido.  

Em 1958 que à semelhança de 1951, verifica-se inicialmente a apresentação de 

duas candidaturas da “oposição” a disputar as eleições Presidenciais com o candidato da 

Nação: a de Arlindo Vicente, de tendência distintamente comunista, apresenta desta vez 

já um “Programa” mais radical e desenvolvido na parte da “restauração das liberdades 

democráticas” e pouco vago na restante forma de resolver a política económica e 

financeira, certamente em obediência à orientação do PCP; a outra candidatura, a do 
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General Humberto Delgado, apresenta um “programa mínimo”, mais ou menos 

semelhante ao do candidato da amálgama de 1951, divergindo da forma de redacção.  

Na opinião da PIDE a certa altura, o PCP manobra de maneira a dar-se o golpe de 

teatro e repentinamente os dois candidatos da “oposição” fundem-se em conformidade 

com o chamado “Pacto de Cacilhas”, e o único candidato público passa a ser o general 

Humberto que se propõe, em caso de êxito, um “Programa de Governo” assinado em 30 

de Maio de 1958, por Humberto Delgado e Arlindo Vicente, com o seguinte teor: «a) 

Condições imediatas de aplicação do artigo oitavo da Constituição; b) Exercício de uma lei 

eleitoral honesta; c) Realização de eleições livres, até um ano após a constituição do seu 

governo; d) Libertação dos presos políticos e sociais; e) Medidas imediatas tendentes à 

Democratização do País».  

Depois da derrota de Humberto Delgado, surgiu o chamado “Movimento Nacional 

Independente”, com forte apoio de domínio do PCP, mas teve uma vida efémera.  

Artur Vieira de Andrade afirma que o “Programa para a Democratização do País” é 

uma homenagem à memória de Jaime Cortesão, a quem se deve até a ideia da sua 

elaboração670. A “oposição” entendia que há muito deveriam ter exposto as suas ideias, 

acerca das medidas governativas necessárias, para a “democratização da república” além 

de que, a Nação não sabia o que queriam os oposicionistas.  
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CONCLUSÃO 

Augusto Machado desenvolveu um intenso trabalho ao longo dos anos de 1928-30 

preocupado, essencialmente, com a formação teórica e intelectual dos militantes do PCP, 

ou seja, com a introdução, ao nível das bases, dum certo número de princípios 

relacionados com a bolchevização do Partido e com a manutenção da publicação regular 

do jornal A Internacional. É evidente que, para esta formação teórica e doutrinal, 

necessitava de um órgão de imprensa, e nesse sentido defende acerrimamente a 

manutenção daquele jornal e de uma série de obras teóricas, fundamentais para a 

introdução nas camadas sociais mais desfavorecidas, ao nível dos trabalhadores e dentro 

dos sindicatos, dos princípios do marxismo-leninismo. Tinha como objectivo a 

bolchevização do Partido, ou seja, procurava transformá-lo num verdadeiro partido 

orientado pela doutrina marxista-leninista, dentro dos princípios do bolchevismo, mas 

também buscava «limpar» as influências anarquistas que se mantiveram profundamente 

enraizadas dentro dos sindicatos e das camadas sociais operárias portuguesas ao longo 

dos primeiros anos do século XX.  

Augusto Machado empreendia uma luta solitária, não só dentro do Partido, mas 

também ao nível do Comité dos Partidários da ISV, situação que transparece na sua 

correspondência. Sentia-se isolado, ou pelo menos pouco apoiado pelos seus camaradas 

do comité, devido a posições completamente divergentes relativamente à questão da 

unidade sindical. Augusto Machado, defendia-a com uma aproximação e um apoio 

incondicional à ISV em clara divergência com outros que defendiam a unidade sindical 

com base na neutralidade face às Internacionais. Os seus camaradas do Comité 

preconizavam a publicação de um órgão de imprensa com outra orientação, que 

substituísse A Internacional, e buscavam apoio dentro da ISV que funcionava como árbitro 

nesses conflitos, para esta e para outras questões, como a estruturação formal dos 

sindicatos. Portugal, em 1929/30, herdara uma organização sindical marcada pelo 

anarquismo, com associações de classe, sindicatos, uniões, federações, câmaras sindicais 

de trabalho, que não reflectia a realidade do país. Augusto Machado não concordava com 
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a existência de Federações e de Uniões, porque não reconhecia no tecido industrial 

português condições para o seu funcionamento, acabando estes organismos por funcionar 

apenas no papel.   

Em 1926, Augusto Machado dirige o PCP, cargo que acumula com a participação 

no Comité dos Partidários da ISV, juntamente com Júlio Diniz, Bernardo Gonçalves 

Bandurra, Abílio Alves de Lima e João Pedro dos Santos. O Bureau Executivo da ISV 

pressionava-o no sentido do relançamento da CGT, mas sob a orientação dos princípios 

básicos do comunismo, passando a mensagem de que a política de passividade e 

capitulação da CGT explicariam a sua dissolução. A ISV sugeria a reconstituição da CGT 

com a formação de um comité executivo, apoiado em sindicatos e federações disposto a 

encetar actividades conducentes à formação de uma central com orientação comunista. A 

IC, a ISV e as bases do Partido insistiam para que Augusto Machado desenvolvesse 

trabalho sindical, apesar do clima de repressão, perseguição e opressão vivido nesta 

época, com a interdição da publicação de jornais operários. Ele tentava, em total 

desacordo com os membros do seu Partido, dar um novo rumo e orientação à acção 

sindical, utilizando a própria estrutura da CGT, para a constituição de uma nova central 

sindical, mas orientada segundo os princípios do marxismo-leninismo. Bento Gonçalves, 

Manuel Alpedrinha, José de Sousa e Quirino pedem à IC o afastamento de Augusto 

Machado e empreendem, principalmente Bento Gonçalves – o teórico – a bolchevização 

do Partido, acompanhado de José de Sousa, que será o homem preocupado com a 

organização sindical, o desenvolvimento e a formação de organismos que darão 

consistência à teoria marxista-leninista, à teoria e aos princípios do comunismo, 

orientados por organizações construídas com base nesses fundamentos, como a Comissão 

Inter-Sindical e a Federação Nacional dos Trabalhadores de Transportes e Comunicações. 

António Bento Gonçalves escreve no jornal O Proletário com o pseudónimo de 

«Gabriel Batista». Para ele existiam duas correntes opostas à teoria revolucionária do 

proletariado, ao marxismo-leninismo: o socialismo e o anarco-sindicalismo. O socialismo e 

o anarco-sindicalismo recorrem a uma campanha de delação, de mentira e de calúnia, 
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utilizando os órgãos de imprensa para criticarem os comunistas. Bento Gonçalves/ 

«Gabriel Batista» empreendia um esforço acrescido para expor a teoria leninista, a 

revolução «proletariana», considerando que a revolução russa era o coroar do marxismo. 

Bento Gonçalves/ «Gabriel Batista» retoma por diversas vezes o assunto do Acratismo 

Reformista analisando a posição assumida pelos anarco-sindicalistas no contexto da luta 

de classes, ou seja, uma posição de capitulação face ao regime. O seu órgão de imprensa, 

o Vanguarda Operária, era marcadamente anti-soviético. Bento sintetiza as conquistas e 

transformações da URSS e alerta para as necessidades inadiáveis na resolução dos 

problemas do proletariado nacional. A principal tarefa do proletariado nacional era lutar 

contra os desvios do movimento operário nacional, contra a confusão de ideias e a 

mentalidade embrulhada dos chefes cegetistas. Segundo Bento Gonçalves, os anarco-

sindicalistas optavam em regra pela colaboração, mascarada de neutralidade, e 

expectativa. Bento Gonçalves cita o jornal Vanguarda Operária para criticar a posição dos 

acratas no movimento operário nacional e relembra a conferência realizada na Voz do 

Operário por Brito Camacho.  

«Gabriel Batista» refere que os anarco-sindicalistas apontam aos comunistas o 

facto de serem políticos e fazerem parte de um partido político-estatal, ou político-

governamental, considerado um «crime tremendíssimo» para os líderes do movimento 

sindical anarquista. A esta acusação Bento Gonçalves defende a natureza de partido 

político do PC e citando Lenine, justifica a sua concordância teórica com a política e a 

presença do partido comunista no parlamento. Para ele havia no entanto um flagrante 

contraste entre a forma como ambos fazem política. O proletariado tinha de conhecer a 

acção económica, política e cultural de todos os actores sociais para tomar consciência de 

classe. É na actuação política, e não só, que os actores sociais se distinguiam e, para criar 

uma consciência revolucionária, o proletariado tinha de ser político e inserir-se em todos 

os movimentos políticos contra o capitalismo. A política dos comunistas era uma política 

independente e revolucionária, concebida na fórmula, classe contra classe, na qual o 

proletariado tinha como «missão histórica» destruir as classes que lhe eram 
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«antagónicas», para construir uma sociedade sem classes. Os anarquistas e os anarco-

sindicalistas criticam os comunistas apelidando-os de «políticos» porque restringem a 

análise da actuação política no parlamento. Os anarquistas e anarco-sindicalistas 

argumentavam que aceitar a acção parlamentar era aceitar o colaboracionismo e que os 

deputados comunistas chegados ao parlamento empreenderiam uma carreira burguesa. 

Segundo Bento, a nível nacional, os exemplos encontrados serviriam para demonstrar o 

aburguesamento e o carreirismo de muitos anarquistas no movimento sindical e nas suas 

organizações. Quantos não se haviam já servido do jornalismo e dos sindicatos para 

iniciarem uma carreira burguesa. O partido comunista era um partido político, 

genuinamente proletário e anti-colaboracionista, e por isso Bento Gonçalves não aceita 

como crítica o facto de ser «político», antes considera que a acção dos comunistas, na 

perspectiva do marxismo-leninismo, isto é, em todos os campos da vida social, numa 

actuação marcadamente política.  

Bento Gonçalves identifica o desemprego e os baixos salários como os principais 

problemas do país e, num ambiente de crise, as palavras de ordem que o proletariado 

deveria adoptar eram: aumento dos salários, a jornada das 8 horas de trabalho, o 

desemprego, a aliança entre o proletariado empregado e os desempregados, entre o 

proletariado rural e urbano, a actualização dos salários, a defesa do regime de oito horas 

para todas as profissões em geral, a manutenção dos sem trabalho com salários a 

expensas do Estado e do patronato e a formação de comités de luta nas fábricas, nas 

cidades e nos campos.  

Relativamente à CIS, «Gabriel Batista» salienta a sua acção em defesa do horário 

de trabalho e conclui da necessidade de formação de uma nova Central Operária porque a 

Organização Central (refere-se à CGT) falira, e a Câmara Sindical de Trabalho «dormia a 

sono solto». A CGT demonstrava incapacidade na resolução dos problemas e exigia, que 

no lugar da «velha CGT», surgisse uma nova Central, mais forte e mais integrada na luta 

de classes. «Gabriel Batista» refere-se à jovem Comissão Intersindical que ocuparia o 

«esqueleto» da CGT. As massas e os militantes deviam rejeitar o oportunismo da 
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colaboração de classes, a capitulação sindical e acolheriam esta nova Central em 

formação, a CIS. 

A ideia da constituição da Federação Nacional dos Trabalhadores de Transportes e 

Comunicações foi oficialmente lançada em Dezembro de 1929 pela Comissão Central 

Executiva da Federação Nacional dos Trabalhadores Marítimos e Fluviais, e incluída na 

ordem de trabalhos da reunião do seu Conselho Federal, que se efectuou em 15 e 16 de 

Dezembro do mesmo ano. Em 1929, a antiga federação convida os sindicatos para uma 

conferência de unidade e, em 1930 propõe a constituição de uma comissão que, em nome 

destas duas Federações e dos Sindicatos de Transportes Ferroviários e Urbanos, 

constituísse a Federação. A 16 e 17 de Janeiro de 1930 reúnem conjuntamente, na sede 

da Associação dos Fragateiros, a Comissão Central Executiva da Federação dos 

Trabalhadores Marítimos e a Comissão Administrativa da Federação da Indústria de 

Transportes Marítimos e Fluviais, onde José de Sousa, um dos protagonistas desta fusão, 

expôs os fins da convocação da reunião: em primeiro lugar, acordar entre as duas 

Federações a convocação de um Congresso Nacional de Trabalhadores dos Transportes 

que terminasse de vez com a divisão que existia entre os trabalhadores desta indústria e, 

em segundo lugar, estabelecer entre as duas Federações, uma hipótese de consenso, uma 

entente que permitisse que até à data da realização do congresso se formulasse um 

conjunto de questões de interesse para as classes.  

A 9 de Fevereiro de 1930, na sede da Associação dos Inscritos Marítimos (Pessoal 

de Câmaras), a convite da Comissão conjunta das duas federações marítimas – composta 

por José de Sousa, Francisco Ferreira Costa e Alexandre Marques, pela antiga federação, e 

José Francisco, Augusto Simões e Carlos Martins, pela nova federação, reúne a comissão 

com as direcções do Sindicato Ferroviário e da Associação de Classes dos Chauffeurs do 

Sul de Portugal. Nesta reunião estavam presentes pelo Sindicato Ferroviário António 

Afonso Pereira, Carlos Consigliéri, Manuel Fernandes, Dionísio Viegas e Manuel Tomé, e, 

pela Associação dos Chauffeurs, Augusto Duarte, Albano de Matos e Fernando Casimiro 

Mansos. No ofício datado de 18 de Fevereiro de 1930, assinado em nome da Federação 
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dos Trabalhadores Marítimos e Fluviais de Portugal, por José Francisco, Augusto Simões e 

Carlos Martins, e por José de Sousa, Alexandre F. Costa e Alexandre Marques, em nome 

da Federação da Indústria de Transportes Marítimos e Fluviais, apelava-se aos diversos 

sindicatos que enviassem propostas e sugestões sobre as questões a debater no 

congresso. As doze reuniões preparatórias do Congresso realizaram-se entre 9 de 

Fevereiro e 8 de Junho de 1930.  

O Secretariado do PCP, nas “Teses sobre a fusão das Federações marítimas” de 16 

de Fevereiro de 1930, reconhece a cisão dentro da organização dos transportes marítimos 

e ferroviários. Num contexto de degradação das condições materiais dos trabalhadores, 

repressão policial, salários de miséria, desemprego crescente, reformismo, de alegada 

capitulação do anarco-sindicalismo, supressão do direito de greve, censura à imprensa 

operária, ausência de legislação social, de grande precariedade, o Secretariado verificava a 

necessidade de se fundirem e conjugarem esforços para um combate de massas, e para 

formarem uma Federação de Transportes.  

A 20 de Julho desse ano iniciam-se na Caixa Económica Operária os trabalhos do 

Congresso Nacional dos Trabalhadores dos Transportes, com duas sessões por dia num 

total de 8 sessões, em que compareceram 93 delegados, representando 32 sindicatos, 

tendo aderido ao Congresso um total de 36 organizações de trabalhadores marítimos, 

chauffeurs, empregados da Carris, eléctricos, ferroviários e condutores de carroças. Cada 

delegação fizera-se representar por dois delegados.  

A Federação Nacional dos Trabalhadores de Transportes e Comunicações (FNTTC), 

saída do Congresso realizado dos dias 20 a 23 de Julho de 1930, era dirigida por uma 

Comissão Central Executiva (CCE), constituída por 35 membros eleitos por escrutínio 

secreto nos congressos federais ordinários.  

A CGT aprovou a proposta e o seu líder, Manuel Joaquim de Sousa, mostra-se 

inicialmente favorável à constituição desta Federação, embora reconhecesse que havia 

uma tendência comunista cada vez mais forte dentro desta organização, levando-o a rever 
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a sua posição e alegando que as decisões dentro da Federação eram previamente votadas 

em Moscovo. Manuel Joaquim de Sousa aderiu inicialmente a esta proposta mas mais 

tarde considerava que o Reduto, com a sua tiragem de 25 000 a 30 000 exemplares, era 

um «bastião comunista», «um baluarte do bolchevismo». Opinião contrária tinha Bento 

Gonçalves, que considerava a formação da Federação um êxito, a materialização a 100% 

da unidade sindical dentro do ramo dos transportes, surgida de negociações estabelecidas 

nos organismos de base e de topo. Constatámos de facto que as reuniões se 

estabeleceram ao nível das direcções, em assembleias-gerais de base que culminaram 

num Congresso, órgão máximo de debate e deliberação, que foi o resultado dessas 

negociações. Para Bento Gonçalves, a formação da CIS e da FNTTC eram as duas coroas de 

glória do movimento comunista dos anos 30. No entanto, é bom referir que, nas teses do 

Secretariado do PCP para a fusão das Federações Marítimas e constituição da Federação 

dos Transportes, aquilo que podemos deduzir é que preconizavam a formação de um 

organismo, na linha da Internacional Sindical Vermelha e, portanto, numa adesão total e 

absoluta a esta Internacional, o que não aconteceu. Neste aspecto, podemos considerar 

que houve uma espécie de derrota, já que sabemos que nesta questão da adesão às 

Internacionais parece ter havido uma cedência da facção dirigente e do Secretariado do 

PCP, que defendia a integração plena nos princípios da ISV. A FNTTC aparece como um 

organismo autónomo, realizando-se a unidade sindical pela neutralidade em relação às 

Internacionais. A indefinição na opção à Internacional Sindical Vermelha era um recuo e 

até uma derrota para o Comité dos Partidários da ISV porque o Congresso dos Transportes 

deixou a questão da adesão às Internacionais em «banho-maria», adiando para mais tarde 

esta decisão. Analisando nos Estatutos a questão da ligação da Federação ao Movimento 

Operário Internacional, constatavam que o movimento operário internacional se 

encontrava dividido em três associações internacionais, influenciadas por três tendências: 

anarquismo, comunismo e social-democracia, o mesmo sucedendo dentro da Federação. 

Como os trabalhadores e os organismos que compunham esta Federação tinham posições 

políticas diferenciadas, não consideravam fundamental decidir sobre esta adesão. A 
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Federação lamentava que muitos trabalhadores confundissem as suas organizações 

partidárias com a sua organização sindical.  

A Comissão Inter-Sindical (CIS) Lisboa constitui-se a 6 de Março de 1930, em sessão 

que prosseguia a reunião celebrada a 25 de Fevereiro do mesmo ano, na sede do 

Sindicato dos Empregados no Comércio e Indústria de Lisboa. A CIS Lisboa terá em 1932 

cerca de 25 000 filiados e virá a ser a força oposicionista dominante, ultrapassando a CGT. 

Na sessão magna das associações operárias de Lisboa, realizada a 25 de Fevereiro de 

1930, fizeram-se representar, a convite deste sindicato, um total de 16 organismos com 

32 delegados. Manuel Figueiredo, representando o Sindicato dos Empregados no 

Comércio e Indústria de Lisboa, explicava que a convocação desta sessão magna era a 

resposta que aquelas associações queriam dar à proposta do Governo, visando nomear 

uma comissão de revisão da lei das 8 horas, onde as classes estariam representadas por 

dois delegados. Daniel Batalha rejeitou o colaboracionismo, recusou participar na referida 

comissão paritária, alegando que a lei tinha sido conseguida no espírito da luta de classes, 

e era nesse mesmo espírito que se deveria manter. Esta posição era contrariada pelo 

delegado da Associação dos Caixeiros (reformista) que afirmava pertencer à classe que 

tinha elaborado a lei do horário de trabalho, e se esta fosse alterada em virtude das 

reclamações do patronato, eles queriam estar presentes na comissão que ia proceder à 

sua revisão.  

Na sessão de 25 de Fevereiro de 1930, os sindicatos de Lisboa rejeitam o princípio 

da colaboração de classes. A 6 de Março de 1930 voltam a reunir, desta vez no Sindicato 

do Arsenal da Marinha, mantendo a mesma linha anticolaboracionista e defendendo a 

luta de classes. Rejeitado o princípio da colaboração de classes, a sessão posterior, de 6 de 

Março de 1930, tinha por objectivo eleger uma Comissão Inter-Sindical, cuja tarefa 

primordial era a regulamentação do horário de trabalho. Estão representados nesta 

sessão magna os seguintes organismos: Maquinistas Fluviais, Operários Alfaiates, Pessoal 

da Exploração do Porto de Lisboa, Empregados no Comércio e na Indústria de Lisboa, 

Empregados de Ourivesaria de Lisboa, Pessoal do Arsenal do Exército, Ferroviários da CP, 
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Profissionais Culinários, Caixeiros de Lisboa, Empregados de Escritório, Construção Civil, 

Compositores Tipográficos, Manufactores de Calçado, Trabalhadores em Carnes Verdes, 

Empregados Barbeiros e Descarregadores de Mar e Terra.  

Daniel Batalha, em nome dos sindicatos que na sessão de 25 de Fevereiro votaram 

contra o colaboracionismo, convidava a presidir a esta sessão Alberto Monteiro, delegado 

da Associação dos Alfaiates de Lisboa, e a secretariá-la Arnaldo Júlio Vieira, do Sindicato 

do Pessoal do Arsenal da Marinha, bem como Abraão Coimbra, da Associação dos 

Compositores Tipógrafos de Lisboa. Presente nesta reunião está Bento Gonçalves, 

representando os Arsenalistas de Marinha, que põe a tónica nos princípios do 

anticolaboracionismo e da luta de classes, considerados como a única arma efectiva dos 

trabalhadores, na luta contra o patronato e pela satisfação das suas reivindicações. No 

entanto, é o delegado dos Alfaiates que envia para a mesa uma proposta nos seguintes 

termos: «Proponho para constituir a comissão a que se refere o n.º 2 da moção já 

aprovada, as seguintes delegacias: Manufactores do Calçado, Compositores Tipógrafos, 

Maquinistas Fluviais, Construção, Profissionais culinários, Arsenalistas de Marinha e 

Empregados Barbeiros». 

A Comissão Inter-Sindical surge, assim, com o objectivo de estudar a melhor forma 

de apresentar ao Governo uma representação sobre o horário de trabalho. Para 

concretizar este objectivo, enviou uma circular questionário a todos os sindicatos, onde 

solicitava opiniões que servissem de base à elaboração do documento. Sobre os 

resultados desta circular-questionário enviada pela CIS aos sindicatos do país, 

encontramos alguns elementos que constam de uma carta enviada pelo Partido 

Comunista Português (Comissão Sindical - COMSIND), assinada por «David Nascimento» 

(assinatura autenticada por Gabriel Batista – isto é, Bento Gonçalves -, Secretário-Geral do 

PCP, após a sua prisão e antes da deportação), datada de Lisboa, 5 de Maio 1930, dirigida 

a Germanetto, do Comité Executivo e do Secretariado da Prófintern, onde se caracteriza a 

situação laboral nas principais indústrias portuguesas dos anos trinta.     
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Analisando os principais órgãos de imprensa operária, podemos concluir, no 

entanto, que a criação da CIS suscitou uma grande controvérsia dentro das organizações 

sindicais, expressa numa série de artigos sobre o assunto. A partir da data da sua 

constituição, regista-se e agudiza-se a confrontação ideológica e verbal entre os dois 

principais órgãos de imprensa operária, O proletário e Vanguarda Operária, ou seja, entre 

comunistas e anarquistas, esgrimindo argumentos em defesa ou da CIS ou da CIF. A CIS vai 

ser acusada de ultrapassar o âmbito local para que fora inicialmente eleita porque, ao 

enviar a circular-questionário a sindicatos de todo o país, extrapolara as suas atribuições. 

Ultrapassando assim o âmbito local e dirigindo-se ao todo nacional vai ser apelidada de 

usurpadora, intrusa, influenciada por elementos moscovitários e, mais importante até, vai 

ser acusada de estar a pretender conquistar o lugar deixado vago pela central operária 

CGT ou a sua homóloga CIF. É evidente que são os anarquistas da linha da antiga CGT, a 

Comissão Inter-Federal, que de certa forma não reconhecem qualquer valor a esta 

Comissão Inter-Sindical, assumindo-se eles próprios como os legítimos representantes do 

operariado português. A CIS era acusada de tentar substituir a organização central do país, 

CGT, dirigindo-se aos sindicatos fora de Lisboa, sem consultar a central. A CIS esclarecia, 

através do jornal O proletário, que a sua eleição só tinha sido possível porque a CST 

descurara por um tempo larguíssimo a sua actividade, não se empenhando no papel de 

vanguarda da organização local e «dormia a sono solto». Os anarquistas nunca aceitaram 

os argumentos da CIS, eles tinham uma opinião diferente, interpretavam de outra forma 

os factos que levaram à formação desta comissão. Consideravam incorrecta a forma como 

o delegado dos Arsenalistas de Marinha, Bento Gonçalves, declarara que tomava a seu 

cargo a convocação de uma nova reunião, sem sequer ter tido o cuidado de perguntar, ao 

Sindicato dos Empregado no Comércio e Indústria, se queriam continuar os trabalhos cuja 

iniciativa lhes pertencera e, segundo os anarquistas, os comunistas queriam açambarcar o 

movimento para fins partidaristas, conseguindo os seus fins, lançando as palavras de 

ordem «luta de classe» e «anti-colaboracionismo». Através da documentação consultada 

vemos que a substituição da CGT por uma nova central, ou por uma central com 
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orientação comunista, já estava na ordem do dia em carta enviada de Moscovo de 27 de 

Agosto de 1927, dirigida ao Comité dos Partidários da ISV em Portugal.   

Na reunião efectuada em 11 de Maio de 1930, pelos Sindicatos Operários de 

Lisboa, na sede do Sindicato dos Arsenalistas de Marinha, onde foram apreciadas as 

questões da crise e horário de trabalho, a CIS Lisboa propõe como principais 

reivindicações: o estabelecimento de um subsídio de 75% sobre os salários anteriormente 

auferidos, a todos os desempregados; o estabelecimento de medidas tendentes a ocupar 

todos os desempregados, fazendo cumprir integralmente a Lei do Horário de Trabalho; o 

envio ao Governo de uma nova representação de acordo com as resoluções da Assembleia 

e dos pontos de vista dos Sindicatos expressos na circular-questionário enviada a todo o 

país.  

A Comissão Inter-Sindical, como órgão ilegal de coordenação sindical ligado ao PCP 

clandestino e filiado na ISV, auto dissolveu-se em meados dos anos trinta, por decisão da 

Internacional Comunista, que não era favorável à existência de organismos sindicais 

clandestinos. 

O Estado Novo inicia-se de facto em 1933, prolongando um período negro para o 

sindicalismo livre, o período de transição do sindicalismo livre para a plena implantação 

dos sindicatos nacionais, a ditadura militar imposta a 28 de Maio de 1926. A designação 

de Estado Novo, em termos conceptuais só se pode aplicar com a plebiscitação da 

Constituição de 1933 e a aprovação do Estatuto do Trabalho Nacional, que preconiza uma 

nova arquitectura sindical de carácter corporativo e nacionalista. Esta legislação laboral de 

1933 provoca uma ruptura no tecido sindical e atira para a ilegalidade as principais 

organizações sindicais portuguesas que se tinham constituído de forma livre. O braço de 

ferro que se instala, a resistência à aplicação desta nova legislação, conduz a um momento 

de clivagem e confrontação que culminará com o 18 de Janeiro de 1934 e uma vaga de 

prisões sem precedentes que atinge os dirigentes dos principais partidos portugueses e 

das principais organizações sindicais, nem se discutindo a sua filiação político-partidária.  
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O PCP enveredara inicialmente pela formação de sindicatos clandestinos mas 

pouco a pouco aplicará esta nova linha, procedendo à infiltração dos dirigentes mais 

preparados e ideologicamente mais convictos dentro das direcções das organizações 

sindicais. A passagem dos seus principais dirigentes à clandestinidade foi estudada apenas 

tendo como principal fonte os processos da PVDE/PIDE, resultantes das prisões dos seus 

militantes e simpatizantes e também do assalto à rede de casas e tipografias clandestinas. 

A recusa à aplicação da legislação de 1933 leva a organização comunista a uma 

tentativa de formação dos sindicatos ilegais, na qual destacámos a acção de Francisco 

Miguel Duarte/«Chico Sapateiro» em ligação aos seus camaradas da CIS, José Borges 

Seleiro, José de Sousa, Álvaro Gonçalves e outros. O Sindicato Unitário da Indústria do 

Vestuário era um desses exemplos. Para camuflar a cobrança das cotas, usavam nos talões 

O Vestuário, Grupo Excursionista. Assim como a organização comunista desliza 

lentamente para a clandestinidade o seu órgão oficial O proletário estabelecerá a ligação 

do que resta do partido dando alguma luz programática e orientação para a acção a um 

vasto conjunto de militantes e simpatizantes, dado que a partir de determinada altura 

ninguém conhece realmente o partido na sua verdadeira dimensão.  

Entre 25 de Fevereiro e 2 de Março de 1935, o PCP e a CIS protagonizarão uma 

«Semana de Agitação». Bento Gonçalves, Borges Seleiro e José de Sousa orientam os 

trabalhos daquela agitação nas classes operárias, redigindo e enviando para a distribuição 

o manifesto “Contra a Guerra a Fome e o Fascismo”. Uns dias antes da «Semana», houve 

uma reunião dirigida por Francisco Miguel Duarte/«Chico Sapateiro», «Jacob», que se 

realizou em Benfica num terreno dos fundos do Jardim Zoológico, onde este leu a todos os 

secretários as instruções para a «Semana de Agitação» que a CIS definira. «Chico 

Sapateiro» leu a todos os Secretários as instruções para a «Semana de Agitação». 

Secretários: César Dias, José Lima, Ângelo Mota, Alberto Monteiro, Ricardo Simões, 

Nogueira, Alberto Mateus Guerreiro, Bengala. Uns dias antes da «Semana» houve uma 

reunião com todos os atrás citados, com a assistência de Francisco Miguel Duarte, que se 

realizou em Benfica. Todos os interrogados confirmaram que quem chefiou a reunião foi 
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«Chico Sapateiro». No Processo nº 1.389 –SPS, PVDE, relativamente à «Semana de 

Agitação», eram arguidos: Artur Ferreira de Sousa, enviado ao TME em 30.3.35, César Dias 

Coimbra, José Lima, Ângelo Mota, Alberto Jaime Monteiro dos Santos, Alberto Mateus 

Guerreiro, Manuel Nogueira Morgado, Silvério de Almeida Matos. Todos enviados para 

TME. 

José Borges Seleiro é um dos responsáveis pela «Semana de Agitação», 

principalmente sentida no Arsenal de Marinha, na Sociedade de Construções e 

Reparações Navais, na Carris. Ele contribuiu para a constituição dos grupos do SVI na 

Carris, apresentando Manuel Graça a Norberto Dias de Oliveira, dando a este, por sua vez, 

ordem para o Graça entrar em contacto com Francisco Domingos/«Mouraria». José 

Borges Seleiro foi acusado de distribuir imprensa clandestina, Avante e Eléctrico, com 

matéria comunista, incitamento à indisciplina social e à subversão violenta das instituições 

e princípios fundamentais da sociedade, pelos seus camaradas da Carris, sendo 

organizador de sindicatos ilegais.  

José de Sousa foi julgado à revelia a 20 de Fevereiro de 1935 e detido a 11 de 

Novembro de 1935 juntamente com António Bento Gonçalves. Após dois meses de 

incomunicabilidade na prisão, a 8 de Janeiro de 1936, José de Sousa, Bento Gonçalves, 

Júlio Fogaça e Borges Seleiro são enviados sem julgamento para Angra do Heroísmo e dali 

transferidos para a colónia penal do Tarrafal, em 23 de Outubro de 1936.  

A polícia conclui que José de Sousa Coelho já mantinha há longos anos «actividade 

revolucionária» e fora condenado em TME, devido à sua actuação «nos trabalhos 

preparatórios e eclosão da Greve Geral Revolucionária» de 18 de Janeiro; era dirigente da 

CIS desde Dezembro de 1930 e ocupava o cargo de Secretário-geral. A CIS era considerada 

pela polícia política como um organismo revolucionário ilegal cujo objectivo era organizar 

os trabalhadores contra as leis do Estado. A CIS era a secção portuguesa que estava ligada 

à Internacional Sindical Vermelha e actuava em paralelo com o PCP, pois José de Sousa 

também fazia parte do Secretariado do PCP. No “Relatório”, a PVDE dá como provados os 
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factos já referidos e, relativamente ao 18 de Janeiro, conclui ser da sua autoria o apelo 

publicado no jornal clandestino Avante, “Frente Única de luta e libertação de todos os 

ANTI-FASCISTAS presos e acusa-o de «fomentar a rebelião contra o Estado e contra o 

Governo». José de Sousa andava fugido havia 5 anos, pelo que não tinha sustento, nem 

profissão, vivendo a expensas da organização e era um «revolucionário profissional».  São 

condenados por esta actividade revolucionária e incitamento à indisciplina social 

considerada pela polícia política como crime.  

As principais divergências entre José de Sousa e António Bento Gonçalves surgem 

no Tarrafal e concentram-se na aplicação das principais determinações do Congresso do 

Partido Comunista da União Soviética e do desenvolvimento do Estalinismo. José de Sousa 

lutara para a formação de uma vasta rede de sindicatos clandestinos, contrariando a 

determinação governamental de adesão aos sindicatos nacionais. A alteração e a 

mudança imposta por Moscovo da luta se travar no interior dos sindicatos nacionais 

contrariava todo o pensamento e acção de José de Sousa. A assinatura do Pacto Germano 

Soviético constituirá outro momento de ruptura na linha de orientação do comunismo e 

do sindicalismo português. Convencer aqueles de que lutavam contra o fascismo, o 

nazismo e os regimes totalitários que Moscovo se aliara ao seu mais temido inimigo era 

rever todo o pensamento teórico e suporte ideológico daqueles cuja cultura política 

assentava nas linhas definidas pelo partido e pelos seus órgãos de imprensa. O 

afastamento de José de Sousa é uma resposta pela negativa à inflexão imposta por 

Moscovo. 

Pela leitura dos processos da PVDE, relativamente à Luta dos Sapateiros em São 

João da Madeira, concluímos que a organização do partido estava lentamente a alterar 

procedimentos relativamente à distribuição da imprensa clandestina que até aqui seguia 

para os militantes através dos correios e, a partir de agora, passava a ser entregue em 

mão. Esta forma de actuar corresponde às novas recomendações conspirativas 

introduzidas pela reorganização de 40-41, liderada por Cunhal. O método é sempre o 

mesmo. São recrutados através de uma pessoa conhecida e começam por ler o jornal 
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Avante! mais tarde participam em reuniões, distribuem panfletos, pagam quota, vendem 

imprensa, recolhem fundos, fazem sorteios, rifas, cujas verbas revertem a favor do PCP e 

do SV. No caso destas células, uma das particularidades é que reuniam no mato, para 

discutir e ler em grupo o jornal Avante!, longe dos olhares, conspiram no silêncio, 

constituem um organismo comunista secreto. É igualmente nesse local que guardam a 

documentação da organização comunista de São João da Madeira, jornais clandestinos, 

panfletos, ou seja, toda a documentação que os podia comprometer em caso de prisão. 

Sabemos por este e por outros processos da PVDE que a polícia utiliza esta documentação 

como meio de prova e acusação. Em relação ao jornal comunista Avante!, os militantes 

compram-no mas a seguir fazem-no circular entre os companheiros de trabalho em quem 

confiam, numa ligação baseada na confiança, e a seguir rasgam-no ou queimam-no para 

que não possa constituir meio de prova da sua militância na organização comunista. O 

carácter secreto é característico desta organização, existindo uma espécie de código de 

silêncio conspirativo na cadeia de militantes que actuam no movimento sindical que se 

estrutura como as contas de um rosário. O sigilo, o silêncio, característicos destes 

militantes, que são simultaneamente militantes do PCP e trabalham no sindicato e no SV, 

contrastam com o à-vontade e a postura de outros militantes que mais tarde Cunhal 

chamará de «papagaios de café», que punham em risco a organização.  

No entanto, a PVDE vai desorganizar completamente a organização na sequência 

desta greve porque, ao prendê-los, vai desfiando as contas do rosário em que um a um vai 

entregando os membros das suas células até chegarem aos dirigentes e quadros do 

partido e do sindicato, que se confundem por militar nas duas organizações. 

Outra constatação é a infiltração de comunistas nos órgãos dirigentes dos 

Sindicatos Nacionais corporativos, como, por exemplo, no Sindicato Nacional dos 

Sapateiros de Aveiro, onde os comunistas conquistaram a direcção do sindicato, o que 

vem provar que as determinações adoptadas pelo partido, de não se formarem organismo 

ilegais mas tentar conquistar as direcções dos sindicatos fascistas, era já um facto em 
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1943. Há igualmente infiltração de comunistas na GNR, o que constituía igualmente uma 

linha de orientação da direcção do PCP.  

Perante uma perseguição à organização clandestina comunista, a possibilidade de 

lutar dentro dos quadros legais era quase impensável. Nesse sentido o PCP orientará a 

luta de outras organizações legais, como o MUNAF, o MUD e o MUDJ, que o regime 

rapidamente ilegaliza. A influência dos dirigentes comunistas nestas organizações está 

amplamente demonstrada, não só pela forma como se estruturam, funcionam mas 

também na documentação que produzem.   

Francisco Salgado Zenha, em Novembro subscreveu com outros que segundo a 

PIDE, eram «na sua maioria comunistas», um panfleto distribuído clandestinamente, 

intitulado “A Juventude e o actual momento político português”, onde é anunciada a 

constituição formal do Movimento de Unidade Democrática Juvenil, integrado no MUD. 

Ainda durante o mês de Novembro de 1945, subscreve com outros um panfleto, 

distribuído clandestinamente em Coimbra, em nome da “Comissão Promotora de uma 

reunião de Estudantes Democratas”, em que tentam explicar a razão do indeferimento 

por parte do Governador Civil do pedido de “reunião”, ao mesmo tempo que «incitam os 

estudantes democratas» a unirem-se ao MUD. A PIDE considera que Zenha desenvolve na 

Academia uma actividade perniciosa e apelida-o de «agitador». 

Francisco Almeida Salgado Zenha é acusado pela PIDE de ser militante do PCP e de 

ter agitado a associação, em conformidade com indicações de Joaquim Pires Jorge, do 

Comité Regional do Douro, e ainda de ser membro da Comissão Central do MUDJ e autor 

do “Manifesto à Juventude”. Em Janeiro de 1946, pertence à Comissão central do MUDJ e 

subscreve o panfleto distribuído clandestinamente “O MUD Juvenil e os Estudantes”. É-lhe 

instaurado um processo de averiguações sobre a elaboração, composição e distribuição 

do panfleto clandestino “A Juventude e o actual momento político português, tudo 

levando a crer que não só o assinou, como fez parte da sua «comissão de redacção». 
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Zenha nega contudo seguir indicações de Pires Jorge mas apenas aquelas que resultam 

das discussões entre os seus colegas da Academia.  

Em suma, o sindicalismo livre desaparece com a plena institucionalização do 

Estado Novo mas a organização comunista na clandestinidade, sob organizar-se de forma 

a continuar e manter uma luta desigual contra o regime salazarista, elegendo a frente 

sindical como uma das mais importantes e que assegurou uma ligação maior aos 

trabalhadores.  
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