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Dádiva Final: a Pátria Madrasta

Dou-te um coração desiludido
e todo o ideal do meu passado.

Dou-te do meu olhar envelhecido,
as mágoas sem consolo d´exilado.

Dou-te quanto tive de ternura
Esperança, ilusões e alegria

Dou-te também esta amargura
Que anda comigo noite e dia.

Dou-te dos sonhos que sonhei
A lembrança feliz. E do meu amor
um beijo mais, e quanto imaginei

para ti de ventura e de esplendor

De toda esta luta que mantive,
anos e anos sem desanimar.

Dou-te a minha fé, que ainda vive
Com as mil saudades do perdido lar.

Fico sem nada, quase nu, só vestido
das tristezas de cedro que secou.

Lembro um Dom Magriço que, vencido,
a linda e cruel amada abandonou.

João Sarmento Pimentel21

O movimento de resistência democrática de oposição a Salazar foi encabeçado e organizado
pelo grupo que criou em São Paulo o jornal Portugal Democrático. Em torno desse jornal havia
gente de todas as tendências: direita e esquerda, socialistas, comunistas e liberais. Lançado por
um grupo ligado ao Partido Comunista, dois de seus membros tiveram papel fundamental: o
técnico Manuel Ferreira e o professor universitário Vítor Ramos. Seu primeiro número saiu em
7 de julho de 1956, e em sua apresentação informava que “este jornal aceita toda e qualquer
colaboração que vise servir o ´Portugal Democrático´ com verdade e independência. Não dispõe
de qualquer subsídio. Sua vida depende dos portugueses que, apesar de emigrados, desejam
que em sua pátria vigore um regime verdadeiramente democrático”. Nesse primeiro número, o

O jornal Portugal Democrático

21 João Sarmento Pimentel enviou esse poema, de sua autoria, a Carlos Cruz. 5/4/1969.
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jornal afirmava que tinha por finalidade: “servir o Portugal Democrático com verdade e
independência; mostrar aos portugueses que se interessam por Portugal a real situação do país,
destacando a cultura portuguesa; mudar a imagem do país, vencer as barreiras da censura, da
falta de dinheiro e de apoio, estamos voltados para o futuro, conscientes das realidades do
presente e orgulhosos das grandezas do passado”. Trazia ainda um texto de Antonio Sergio,
expondo a desastrosa política do Estado Novo, a força da polícia de Salazar sobre aqueles que
eram contra o regime, seus métodos de abordagem, as prisões sem nenhum critério,
principalmente aquelas ocorridas em Tarrafal, Cabo Verde. Mostrava a luta pela anistia dos
portugueses que tinham sofrido sanções por motivos políticos, presos ou não, julgados ou
não, residentes no país ou exilados. A oposição ao governo de Salazar e a sua polícia, a anistia
aos presos políticos e a luta pelo fim do colonialismo português na África foram temas
constantes no jornal.

Ao analisarmos algumas edições, identificamos como colaboradores intelectuais portugueses
e alguns brasileiros, e até lideranças do movimento de libertação das colônias portuguesas na
África. Na primeira edição, datada de 7/7/56, colaboraram Antonio Fonseca, Paulo Rezende,
Armando Serra, Carlos de Oliveira, Agostinho Neto, Bárbara Borba, Heitor Correia, Adelino
Amaral. Na edição de n. 24, de maio de 1959, Carlos Maria de Araújo, João Alves das Neves,
Paulo de Castro, Carlos Lacerda. A edição n. 25, de junho de 1959, é dedicada à visita do Gal.
Humberto Delgado ao Rio de Janeiro e a São Paulo, cobertura completa com farto material
fotográfico e interessantes manchetes: A Nova Linha de Rumo Definida pelo Com. Pimentel; O
Agradecimento do Gal. Humberto Delgado; Sob este Céu do Brasil, Veja a Estrela de Portugal, prof.
Saldanha da Gama; Desejo Esclarecer os Portugueses do Brasil e Não, como se Disse, Liderá-los.

Na edição n. 43, de dezembro de 1960, consta como presidente de honra do Conselho
de Redação João Sarmento Pimentel e como membros do Conselho de Redação Adolfo Casais
Monteiro, Carlos Maria de Araújo, Fernando Correia da Silva, Fernando Lemos, Henrique
Pereira Santos, Jorge de Sena, Paulo de Castro e Vitor Ramos. O Conselho de Administração
estava a cargo de Antonio Bidarra Fonseca, Carlos Cruz, Carlos Neves, Francisco Lopes, Manuel
Ferreira de Moura e Silvério da Costa Letra. O jornal contava com representantes no Rio de
Janeiro, em Fortaleza, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Porto Alegre, Inglaterra, Canadá, França,
Venezuela, Argentina, Uruguai e Checoslováquia. Edição muito voltada para a questão das
colônias portuguesas, traz uma fotografia e a matéria intitulada Tarrafal – Campo de Morte,
afirmando ser este local um campo de extermínio em Cabo Verde. Como colaboradores
identificamos Tomás Ferreira Rato, Prof. Manuel Valadares, Marcelo Rodrigues, Abel Djassi,
Paulo de Sousa, Paulo de Castro, Manuel Dores, Gomes Fernandes, João Sarmento Pimentel,
Augusto dos Santos Abranches, Manuel Augusto Soares de Oliveira, Cunha de Leipadella.

Na primeira página dessa edição, Portugal Democrático apresenta a nota “um jornal
português que não é submetido a censura” e uma mensagem de Natal com os seguintes dizeres:

A todos vós, presos e exilados políticos, irmãos de luta por um Portugal sem grilhetas nem opressões – o

abraço mais sincero de Portugal Democrático e que nossa estima vá até a mais profunda e escondida

masmorra, que esta fraterna saudação chegue até ao mais longínquo e esquecido exilado; e que a cada vez
mais firme fé na próxima libertação da nossa pátria seja a vibrante esperança de lá nos encontrarmos todos!

Natal Feliz, companheiros: um ano Novo vem aí!
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A edição n. 45 de Poetugal Democrático, de fevereiro de 1961, teve como manchetes, entre
outras: É a Hora da Democracia (O Caso Santa Maria); A Opinião Pública Brasileira e o Caso Santa
Maria; A II Conferência Pró-Anistia; Arbitrariedades Salazaristas; A PIDE no Brasil. Estão presentes
nessa edição a questão das colônias portuguesas na África e a anistia aos presos políticos em Portugal.

A edição n. 68, de janeiro de 1963, teve como colaboradores Sergio Milliet e Alexandre
Pereira, e os principais temas eram as colônias e a anistia. Na edição n. 70, de abril de 1963,
presentes os temas das colônias, anistia e vítimas do fascismo em Portugal, colaboraram Manuel
Sertório e J. Lopes Mendes. O n. 79, de janeiro de 1964, foi dedicado à campanha mundial de
solidariedade aos intelectuais portugueses presos por Salazar, à libertação de Alves Redol, Alberto
Ferreira e Urbano Tavares Rodrigues e à campanha mundial de libertação de Manuel Rodrigues
da Silva. Nessa edição colaboraram J. Lopes Mendes, Paulo Duarte e Antonio Brotas.

Portugal Democrático n. 95, de junho de 1965, tratou da luta pela anistia aos presos
políticos, e principalmente da morte do Gal. Delgado. De acordo com o jornal, estiveram
presentes ao ato público de homenagem ao general o Prof. Florestan Fernandes, Ligia F. Telles,
Caio Porfírio Carneiro, Prof. Joaquim Barradas de Carvalho, Altino Dantas, Lucila Labaque e
Alexandre Pereira – como diretor do Centro Republicano Português –, entre outros.
Colaboraram nessa edição Miguel Urbano Rodrigues e Joaquim Barradas de Carvalho.

Ao comparar a relação de integrantes da Tertúlia Acadêmica à de integrantes do Portugal
Democrático, pudemos perceber que várias pessoas participaram dos dois.

Nos primeiros tempos, o jornal funcionava na Rua Conselheiro Furtado, n. 191, numa
pequena sala do Centro Republicano. Joaquim Duarte Batista foi um dos integrantes do grupo.
Nascido em Portugal em 26/3/1922, Batista era industrial, membro do Centro Republicano
Português e redator do jornal. De acordo com o seu prontuário, participou de ato público Pró-
Anistia aos Presos Políticos de Portugal e Espanha, no Cine Paramount, em 27/9/1959, onde fez
uso da palavra e chamou o regime português de “ditadura Salazar”.22 Na verdade, segundo os
depoentes, Batista foi um dos fundadores do jornal, participou da sua primeira fase. Ele o subsidiou,
gastando grande parte de seu patrimônio para o apoiar no começo. Havia um mistério em torno
de sua vida que nunca se esclareceu, pois ele se sacrificava sem propósito, sem justificativa, gastando
o seu dinheiro com auxiliares. Assumiu despesas que não devia e ficou sem nada.

As tarefas no jornal eram divididas. Uns tratavam de obter dinheiro, outros cuidavam da
seleção dos temas, dos textos e da redação. O grupo contava com colaboradores e até alguns escritores
de mérito, professores universitários, enfim, personalidades, formadores de opinião, que ocuparam
posições de destaque na sociedade brasileira. Havia alguns oposicionistas históricos, um deles,
capitão João Sarmento Pimentel, chamado de “Comandante”,23 que se tornou a principal liderança
na oposição ao governo português, respeitado e freqüentado por grandes intelectuais portugueses e
brasileiros, como Ricardo Severo, Fidelino de Figueiredo, Soares Amora, Antonio Cândido,
Florestan Fernandes e Lygia Fagundes Telles.

22 Cf. Prontuário no. 30.849.
23Nascido em 14/12/1888, veio a falecer em 13/10/1987. Foi fundador e presidente da Casa de Portugal de São Paulo,
de 15/3/1940 a 14/2/1941. Promovido a general aos 94 anos pelo Conselho da Revolução. Autor de Memórias do
Capitão. Cf. Verdasca, op. cit., p. 159.
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João Sarmento Pimentel, em carta ao Capitão Henrique Galvão datada de 13/1/1960,
defende a continuação do Gal. Delgado como liderança política no Brasil e diz ter conseguido
trabalho para ele em São Paulo. Afirma que:

A nós, democratas sinceros, aquela sarna não pega, e toda a gente sabe aqui no Brasil e em Portugal
que eu, estes moços novos que vão comigo para os cornos do boi, temos infinita aversão aos credos

totalitários, pouco importando a côr. A oposição a Salazar no Brasil não é de agora, nem de quando

aqui chegou o Colaço ou o Miguel U. Rodrigues. Antes deles os democratas portugueses (com Ricardo
Severo, Tito de Miranda, Antonio Amorim, Ricardo Seabra, Alamiro Andrade, Felipe do Amaral,

Santos Clemente, Joaquim Marques, Fidelino de Figueiredo, Rebelo Gonçalves, Canuto Soares,

Francisco Sarmento Pimentel, os irmãos José e Francisco Bento de Carvalho e muitos outros, e eu
também) ilucidavam os seus patrícios e os brasileiros das excelencias do Estado Novo. E nunca ninguém

disse que, para tanto, eramos pagos pelo ouro de Moscou! [...] Aqui tudo faremos por bem servir a

causa da Republica e por prestigiar todos aqueles que combatem a ditadura. Para tanto utilizaremos
os elementos que possuimos e que não são propriedade de qualquer facção politica, grupo ou confraria

totalitaria, mas patrimonio comum de todos os democratas e só deles. O ´Centro Republicano´,

´Portugal Democrático´, Comité dos Intelectuais´ continuarão. Fundamos agora uma cooperativa
editorial para publicações que a censura não permite editar em Portugal. Já no fim do mez sairá o

primeiro livro, a defesa de Aquilino Ribeiro no processo que lhe moveu a Ditadura por causa de

´Quando os lobos uivam´. Seu camarada, amigo e admirador.24

Além de João Sarmento Pimentel, havia outros, como o seu irmão, também oficial do Exército,
Francisco Sarmento Pimentel, intelectuais como João Alves das Neves e vários escritores notáveis,
como Adolfo Casais Monteiro – que não voltou mais para Portugal, faleceu em São Paulo – e Jorge
de Sena, que se naturalizou, aliás, como boa parte do grupo acabou fazendo, para poder exercer a
profissão e obter o passaporte brasileiro, já que muitos não conseguiam passaporte português no
consulado, somente o visto de entrada em Portugal.

O engenheiro João dos Santos Baleizão era uma das principais lideranças e tesoureiro do
jornal Portugal Democrático, apesar de seu nome nunca aparecer no jornal. Nasceu em Faro,
Algarve, Portugal, em 23/12/1920, vindo a falecer em 2/12/1999. Embora sem o reconhecimento
da comunidade portuguesa, ele recebeu o título de Cidadão Paulistano.25 Emigrou para o
Brasil em 1951, fixando-se na cidade de São Paulo. Tornou-se empresário no ramo da construção
civil, fundando a Construtora Aviz. Quando se casou, partiu em viagem para Portugal, mas
acabou passando a noite de núpcias na cadeia, porque foi preso ao chegar ao aeroporto de
Lisboa e solto por ser naturalizado brasileiro. Tivemos acesso a fotocópias de alguns documentos
que constam do extenso processo político de Baleizão. São datados de 1951 a 1970, e demonstram
que a PIDE tinha conhecimento de sua vida privada e política. Estava referenciado nessa
documentação como um opositor ao regime vigente. Entre os documentos, consta uma cópia
de carta enviada e assinada por Pimentel, Baleizão e outros a Ruy Mesquita, diretor do O Estado

24Cópia de carta datilografada com papel carbono, em poder de Carlos Cruz.
25 Depoimento de sua viúva, Maria Isabel Baleizão, à autora, em 19/1/2004.
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No alto, capa do jornal Portugal
Democrático. Imagens da chegada
de Galvão e de Delgado a São Paulo
reproduzidas do Portugal
Democrático
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de S. Paulo, datada de 30/6/1970, agradecendo o amparo dispensado ao falecido ex-capitão
Henrique Galvão, durante sua enfermidade.26 Outro documento do processo é um recorte do
jornal O Estado de S. Paulo, do dia 14/2/1965, “sobre a detenção, durante algumas horas no
aeroporto, do português hoje brasileiro naturalizado, engenheiro João dos Santos Baleizão,
residente em São Paulo e pessoa de opinião contrária ao Governo”, encaminhado pelo Cônsul
de São Paulo ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, em 23/2/1965.27

Outro “tesoureiro” do jornal, o engenheiro Carlos Cruz,28 também se naturalizou para
exercer uma atividade no Brasil. Cruz se envolveu com o jornal já no segundo número. Ele e
Baleizão procuraram  Mourinha, do Partido Comunista, para se integrarem ao grupo. A partir
daí, muitos se juntaram a eles, pessoas de várias tendências. Cruz pagava a impressão e cuidava
da circulação, andando pelo centro da cidade. O jornal era vendido em banca, mas na maioria
das vezes não recebiam o dinheiro da venda. Não controlavam quem dava ou não o dinheiro,
pois o importante era ter o jornal pendurado no quiosque. Além de Baleizão e Cruz, muitos
exerciam as tarefas de apoio na viabilização e divulgação do jornal.

O jornal era censurado em Portugal, mas acabava lá chegando por meio das tripulações
de navios, ou o mandavam embrulhado em outro jornal, ou em envelope com o nome fictício
de uma associação da comunidade, como a Associação Vasco da Gama e Associação Nossa
Senhora de Fátima. Ou chegava a Portugal vindo de outros países.

O grupo recebeu muito apoio de Julio de Mesquita, que tinha relações de amizade com
João Sarmento Pimentel, e acabou dando emprego no jornal O Estado de S. Paulo para muitos
desses intelectuais ou jornalistas, principalmente, nos anos 1950 e 1960. Trabalharam nesse
jornal: João Alves das Neves, exercendo a função de editorialista por mais de 30 anos; o escritor
Casais Monteiro, que colaborou por muitos anos no Suplemento Literário do jornal, editado por
Décio de Almeida Prado (1956-1967); Victor Cunha Rego, que foi redator de política do OESP
e fez parte do governo instaurado após o 25 de Abril de 1974; Carlos Maria de Araujo, cronista
que, devido à tuberculose, foi mandado para a Europa para se tratar por Julio de Mesquita, mas,
a caminho, o avião caiu no Rio de Janeiro e ele acabou morrendo; Miguel Urbano Rodrigues e
Santana Mota foram outros colaboradores do jornal; a escritora Maria Ascher, que escreveu uma
série de artigos sobre o julgamento do Capitão Galvão. Nuno Fidelino de Figueiredo também foi
colaborador, assim como o próprio Galvão, que fez uma série de artigos sobre grandes caçadas e
caçadores, pois ele gostava de caçar animais pesados. Hoje esse ato é considerado politicamente
incorreto, mas na época, era moda organizar grandes safáris na África, que chegavam a custar até
20 mil dólares, e as pessoas da elite brasileira e portuguesa exibiam seus troféus de caça.

O Portugal Democrático apresentou uma matéria sobre a morte de Julio de Mesquita
Filho que ilustra bem seu apoio ao grupo e à causa, que segundo o jornal:

[...] foi como liberal, um adversário da ditadura implantada em Portugal em 1926. Amigo íntimo de Jaime

Cortesão e António Sergio, abriu – durante um período em que era muito difícil denunciar no Brasil o

26 Esta carta foi encaminhada ao Diretor Geral de Segurança de Lisboa por Raul Rosa Porto Duarte, do Porto,
em 23/7/1970. Proc.  262/49-Sr - NT 2634-Tombo, p. 5  e 6.
27 Proc. 262/49-SR NT 2.634, Tombo p. 26. Constam no processo relatórios de agentes da PIDE.
28 Depoimento de Carlos R. Valente da Cruz à autora, em 19/1/2004.
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regime de Salazar – as colunas do seu jornal aos exilados políticos portugueses e, conseqüentemente, à luta

contra o fascismo.
Dele Portugal Democrático guardará sobretudo a recordação do antigo companheiro de António Sergio

que, em 1958, deu no Exterior a mais ampla cobertura mundial à campanha do general Delgado como

candidato unitário da oposição, e a imagem do jornalista que, de 1961 a 1964, permitiu que ́ O Estado de
São Paulo´ se transformasse numa tribuna permanentemente  aberta à divulgação do genocídio colonial –

fato que haveria de contribuir poderosamente para que entre a opinião pública brasileira se acentuasse o

repúdio ao fascismo colonialista português e a solidariedade aos povos de Angola, da Guiné e de Moçambique,
em luta pela independência nacional.29

Humberto da Silva Delgado, outra liderança do grupo, nasceu em Portugal em 15/5/
1906. De acordo com o seu dossiê, era comunista. Em 1959, candidatou-se pela oposição ao
governo Oliveira Salazar, mas, alguns meses depois, precisou exilar-se na Embaixada Brasileira
em Lisboa. Após alguns entendimentos, foi permitida a sua volta para o Brasil, o que fez com a
ajuda de Álvaro Lins, por meio do Itamaraty, que deu todo apoio a ele, inclusive hospedagem
no Hotel Glória do Rio. Depois de passar pelo Rio de Janeiro, veio a São Paulo, onde instalou
o Supremo Quartel Revolucionário, contra o governo de Oliveira Salazar. Em São Paulo, para
garantir a sua sobrevivência, conseguiram-lhe um emprego como diretor da empresa Cestas de
Natal Amaral.

Segundo o relatório do DEOPS, Delgado agiu em conjunto com o Capitão Henrique
Carlos Galvão, na época com 65 anos. Este último era português, escritor e ex-capitão do Exército
de Portugal, que liderou a Operação Santa Maria, que foi a tomada do navio Santa Maria para fins
revolucionários em janeiro de 1961. Galvão seqüestrou o navio com intuito de levá-lo para Luanda
e auxiliar na guerra colonial. O navio chegou a Recife, onde ele se entregou às autoridades brasileiras,
que o devolveram ao adido naval português. Deixou a costa brasileira, zarpando para Portugal, em
7/2/1961. O Capitão Galvão acabou pedindo asilo no Brasil também. Com esse ato, o grupo,
constituído de não mais que 12 pessoas, pretendia chamar a atenção mundial para a luta pela
democracia em Portugal.  Mas Delgado não esteve entre os sublevados.

Os mais visados pelo regime salazarista, e para quem o governo português (por meio de
seu Consulado Geral em São Paulo) não dava passaporte, eram: João dos Santos Baleizão, Carlos
R. Valente da Cruz, Rui Luis Gomes e Adolfo Casais Monteiro. Relacionamos a seguir nomes
de colaboradores do Portugal Democrático lembrados por nossos depoentes.30 Vale lembrar que
algumas dessas pessoas tiveram diferentes níveis de envolvimento com o jornal e em diferentes
momentos de sua história. O jornal foi um espaço de participação masculina, sobretudo, pois,
nessa lista, observa-se a presença de apenas quatro mulheres: Maria Ascher, Maria Irolinda,
Manuela de Gouvéia Antunes e Maria Antonia Fiadeiro.31

29 Cf. Portugal Democrático, n. 142, p. 7,  jul./ago. 1969
30 Nomes e atividades profissionais relacionados por Carlos Cruz com a valiosa colaboração de José Mario da
Silva Bodas.
31 Na lista original, acrescentamos 24 pessoas que constam apenas da relação apresentada por Miguel Urbano Rodrigues,
no artigo Portugal Democrático: um jornal revolucionário. In: A missão portuguesa: rotas entrecruzadas, p. 149-155.
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Colaboradores do Jornal Portugal Democrático

Nome Profissão
Abílio Rodrigues da Silva Comerciante
Adolfo Casais Monteiro Professor/ escritor
Alexandre de Jesus Lenine Técnico industrial
Alexandre Leal Dias Vendedor de seguros
Alexandre Pereira Vendedor
Alfredo Masson Engenheiro eletrônico
Álvaro Veiga de Oliveira Engenheiro/

  Comitê Central do P. Comunista
Antonio Baia Técnico de comunicações
Antonio Bidarra da Fonseca Piloto naval
Armando Correia Pinto Comerciante
Augusto Aragão Contador
Augusto dos Santos Abranches Secretário do Portugal

  Democrático/ poeta
Barradas de Carvalho Professor universitário/ história
Bastos Comerciante
Carlos Assunção Neves Comerciante
Carlos Maria de Araújo Jornalista
Carlos R. Valente da Cruz Engenheiro
Carlos Seabra Professor universitário
Castro Soromenho Professor universitário
Costa Lopes Agrimensor
Eugenio Bravo Comerciante
Fernado Ramos Engenheiro
Fernando Correia da Silva Engenheiro elétrico
Fernando Lemos Fotógrafo/ artista plástico
Fernando Muralha Ator/ diretor de teatro
Francisco Lopes Seguros
Francisco Sarmento Pimentel Aviador militar
Francisco Vidal Engenheiro
Gil Clemente Empresario
Helder Costa Vendedor
Henrique Galvão Militar
Henrique Pereira dos Santos Ex-secretário do jornal
Henrique Silva Jornalista
Herlander Gomes Desenhista
Hermenegildo (Santa Maria) Grumete
Humberto Silva Torneiro mecânico
Idelfonso Garcia Engenheiro elétrico
Jacinto Rodrigues Operário
João Alves das Neves Jornalista/ professor universitário
João dos Santos Baleizão Engenhero e empresário
João Rodrigues Lino Publicitário
João Sarmento Pimentel General militar
Joaquim da Silva Quitério Professor universitário

Nome Profissão
Joaquim Duarte Baptista Empresário
Joaquim José Industriário
Jorge de Sena Professor universitário/

  escritor
Jorge Fidelino Figueiredo Professor universitário
Jorge Galvão Figueiredo Jornalista de economia
José Fonseca Martins Vidreiro
José M. da Silva Bodas Ceramista
José Portela Vendedor
Lemos de Figueiredo Aposentado
Luís Taborda Botelho Escriturário
Manoel Gomes Industrial
Manoel Lopes Seguros
Manoel Tavares Combatente da

  Guerra Civil Espanhola
Manuel Algôdres Vendedor
Manuel Ferreira Moura Técnico industrial
Manuel Myre Dores Engenheiro
Manuel Rocheta Comerciante
Manuel Rodrigues da Silva Vendedor
Manuel Sertorio Jornalista
Manuel Soares Mecânico industrial
Manuela Gouveia Antunes Publicitária
Maria Antonia Fiadeiro Aposentada
Maria Archer Escritora
Maria Irolinda Roque Escriturária
Mario Fernandes Empresário
Mendes André
Miguel Urbano Rodrigues Jornalista
Paulo de Castro Jornalista
Pedro Rocha Combatente da Guerra

  Civil Espanhola
Pedroso de Lima Ex-diplomata
Raul Círico da Cunha Ex-militar
Ricca Gonçalves Engenheiro
Rui Luis Gomes Professor universitário/

  matemático
Santana Mota Jornalista do Estadão
Sidónio Muralha Escritor
Silvério da Costa Letra Aposentado/

  administrador
Tito de Morais Engenheiro
Vítor da Cunha Rego Jornalista
Vítor Ramos Engenheiro/ professor

  universitário
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Depois de uma intensa participação no movimento de oposição dos portugueses no
Brasil, e de participar de atos como a Conferência Sul Americana Pró-Anistia dos Presos Políticos
da Espanha e Portugal, ocorrida na Faculdade de Direito da USP de 22 a 24 de janeiro de
1960,32 Delgado estabeleceu-se em Argel, onde também se juntou aos imigrantes oposicionistas.
Segundo nossos informantes, Delgado entrou em conflito com todos aqui, por isso partiu para
aquele país.  “Pensou que estávamos todos armados”, disse-nos um informante. Foi descrito,
pelos depoentes, como uma pessoa “intransigente, mandona, conflituosa, que criava casos”.  É
bom lembrar que Delgado, assim como Galvão, era militar, portanto, com formação, valores e
comportamento diferentes dos outros elementos do grupo.

A morte de Delgado abalou o movimento anti-salazarista em São Paulo e em outros
países.  Ele e sua secretária, Arajaryr Moreira de Campos, foram mortos em Badajoz, Espanha,
em 13/2/1965. Segundo nossos depoentes, Delgado, que primeiro teria ido para Argel, tentou
entrar em Portugal algumas vezes. Ambos foram assassinados pela PIDE, a polícia política de
Salazar. Agentes da polícia disfarçados entraram em contato com ele prometendo-lhe que um
grupo da resistência iria cobrir a sua entrada em Portugal e ali ele teria apoio do movimento
armado. Delgado recebeu documentos falsos para entrar na Espanha, onde teve apoio do
Partido Comunista, mas foi preso na fronteira com Portugal por causa dos contatos, que eram
agentes infiltrados da PIDE, e ele não sabia. O assassinato de Delgado, embora investigado e
julgado depois da Revolução dos Cravos, constitui-se ainda um mistério, pois a responsabilidade
caiu sobre um policial, cujo paradeiro se desconhece.

Antes de Delgado ir para Argel, por volta de 1964, houve uma cisão e um enfraquecimento
do grupo do Portugal Democrático por diversos motivos. Um deles relacionado ao Partido
Comunista, que teria censurado um artigo de Casais Monteiro sob a ótica socialista. Alguns
integrantes, como Casais Monteiro e Jorge de Sena, entre outros, não concordavam com o PC
e não quiseram tomar posições políticas. Segundo alguns depoentes,33 o Partido Comunista
enterrou o movimento em São Paulo, tentando impor a sua ideologia ao grupo. O objetivo do
PC era dominar ou destruir, – acabou destruindo. Queriam também mandar mensagens para
o Comitê Central através do jornal, por isso houve a cisão. Muitos que saíram não deixaram de
cooperar com o movimento, que estava acima das posturas ideológicas. Alguns dissidentes
formaram o jornal Portugal Livre, que teve vida efêmera, durou cerca de 4 edições.

Para Miguel Urbano Rodrigues, “o único partido organizado em Portugal era, então, o
Partido Comunista Português. É um acto de justiça registar que no Brasil, os seus militantes
combateram sempre o divisionismo na oposição, defendendo a luta unitária contra o fascismo
e o colonialismo. A guerra colonial funcionou como um catalizador”.34

Acreditamos que o golpe militar de 31 de março de 1964 e os acontecimentos dele
decorrentes assustaram e também colaboraram para afastar muita gente do grupo, nele
permanecendo os mais politizados e engajados. Temia-se a troca de informação e colaboração
entre o DEOPS e a PIDE.

32 Cf. Prontuário n. 135.160; Dossiê pasta 41-E-005.
33 Posição de Carlos Cruz, Maria Isabel Baleizão.
34 Rodrigues, Miguel Urbano. Portugal Democrático: um jornal revolucionário, op. cit., p. 184.

17355001miolo.pmd 28/9/2006, 18:13139



140

Até meados dos anos 1970, o tema do anticolonialismo continuou muito presente no
jornal. Identificamos entre os colaboradores do jornal lideranças do próprio movimento de
descolonização dos países africanos, intelectuais brasileiros como Paulo Duarte e Carlos
Guilherme Mota. Deste último, o jornal publicou um importante artigo, A Descolonização é
um Processo Inevitável, na edição de outubro de 1971.35 No último número do jornal, relativo
à semana de 26/2 a 4/3/1975, n. 203, constam do conselho editorial: Alexandre Antunes
Pereira, Fernando Lemos, João Sarmento Pimentel, Joaquim Quitério, Manuel Ferreira Moura,
Raul Ciriaco da Cunha, e a redação atendia em novo endereço, na Rua Líbero Badaró, n. 488,
5º andar.  Após o 25 de Abril, o jornal passou a divulgar notícias de Portugal às comunidades
portuguesa e brasileira, mas logo parou de circular.

Com a mudança do regime, Sarmento Pimentel e Baleizão entraram no Partido Socialista
(Ação Socialista). Baleizão tornou-se muito amigo de Mario Soares, mas nunca se aproveitou dessa
amizade e não aceitou nenhum cargo público depois da Revolução. Muitas pessoas aqui citadas
retornaram a Portugal, após a Revolução de 25 de Abril de 1974. Vitor da Cunha Rego tornou-se
Secretário de Estado do Primeiro-Ministro, no Primeiro Governo Constitucional de Portugal,
Miguel Urbano Rodrigues foi eleito deputado pelo Partido Comunista Português. É provável que
muitos tenham integrado o segundo escalão do governo português e, sem dúvida, essa é uma pesquisa
a ser feita. Indubitavelmente, a luta desse grupo, considerado o mais forte, bem como de outros países
(Estados Unidos, Canadá, México, França), contribuiu para que a democracia fosse novamente instaurada
em Portugal, a partir da chamada Revolução dos Cravos, em 25 de Abril de 1974.

Um importante grupo de exilados portugueses, do qual faziam parte intelectuais, contribuiu
sobremaneira com a cultura brasileira. Os primeiros a serem expulsos foram Jaime Cortesão e João
Sarmento Pimentel. A obra A Missão Portuguesa: Rotas Intercruzadas (2003) apresenta um panorama
dos intelectuais portugueses que vieram para o Brasil nos últimos 50 anos.

Vale destacar que intelectuais portugueses que pertenceram ou não a esse grupo, como
Jaime Cortesão, João Sarmento Pimentel, João Alves das Neves e outros, chegaram a publicar na
revista Anhembi, nas décadas de 1950 e 1960, artigos sobre Salazar, os problemas em Portugal e a
colonização ultramarina. Depois do golpe militar ocorrido no Brasil, Alexandre Pereira assumiu
papel importante na distribuição e contatos para apoio financeiro ao jornal.

Sem dúvida, ao longo dos seus 18 anos de existência, o Portugal Democrático foi integrado
por pessoas de diversas ideologias, fato que colaborou para criar divergências dentro do grupo.
Muitos faleceram, outros se distanciaram ou mudaram de opinião, mas o jornal continuou
coerente com suas bandeiras: lutar contra o fascismo, organizar campanhas de apoio financeiro
aos presos políticos de Portugal e lutar contra o colonialismo português.

35 Portugal Democrático, n. 162, out. 1971.
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Após a Revolução dos Cravos, alguns integrantes desse grupo mais politizado e mais à
esquerda criaram em São Paulo o Centro Cultural 25 de Abril, em 1982, como reação às
cooperações que estavam sendo feitas em Portugal com os capitalistas e contra as reações fascistas
à Revolução dos Cravos, ou seja, com o intuito de reafirmar as idéias defendidas no 25 de
Abril. O Centro é uma associação luso-brasileira que, em seu núcleo inicial, contou com a
participação de Manoel Ferreira Moura, Miguel Urbano Rodrigues, Joaquim José, Alfredo
Maçom, Luiz Botelho, Alexandre Leal Dias, Hugo Maia (irmão de Carlito Maia), Carlos Seabra,
que integra a Escola do Futuro da USP, Dulce Ramos, viúva de Vítor Ramos, Manoel Soares e
Fernando Lemos, entre outros. Presidido, hoje, por Alexandre Pereira, conta com cerca de 120
associados. Nas palavras de seu atual presidente, a criação do Centro foi permeada pelo ideal e
a “esperança de que o país fosse mais digno, diferente, e que acabasse com a exploração do
homem pelo homem”.36

O Centro Cultural 25 de Abril continua tendo à frente pessoas que integraram o Portugal
Democrático e nele se mantiveram até sua última edição. Seu Conselho Deliberativo é presidido
por Fernando Lemos. De acordo com o seu novo estatuto,37 o Centro é uma entidade de caráter
apartidário e, sobretudo, de caráter cultural. Fundado em 25 de abril de 1982, tem por finalidade
a realização dos seguintes objetivos fundamentais: promover a permanência dos valores
contemporâneos da lusofonia; congregar cidadãos de origem brasileira e portuguesa e estimular o
seu relacionamento franco e igualitário; desenvolver práticas culturais, sociais e recreativas, com o
objetivo de promover e divulgar a cultura portuguesa no Brasil e as datas e acontecimentos históricos
dos dois países compatíveis com os ideais e valores democráticos e progressistas de direito à
vida e à liberdade.

Centro Cultural 25 de Abril

36 Depoimento de Alexandre Antunes Pereira à autora, em 16/4/2003.
37 Aprovado na reunião do Conselho Deliberativo, em 13/12/2003.
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Outros portugueses, além da democracia em Portugal e no Brasil, lutaram também pela
emancipação da mulher. Nessa luta, duas atrizes portuguesas se destacaram: Maria Prestes
Maia e Maria Ruth Escobar, ambas com um extenso e detalhado prontuário e dossiê no DEOPS,
por suas atividades no País.

Maria Prestes Maia

A portuguesa Maria de Lourdes Abreu Prestes Maia, casada com o prefeito Prestes Maia,38

teve todos os seus passos acompanhados e registrados pela polícia política brasileira de 1957 a
1969. Suas atividades foram ligadas ao movimento das mulheres e político-partidárias, atuando
no Partido Comunista, na imprensa, participando de comícios e atos públicos pela democracia
em Portugal e no Brasil.

De acordo com o seu vasto dossiê, participou da festa de confraternização organizada
pela Federação das Mulheres em comemoração de sua reabertura, em sua sede localizada na
Rua da Liberdade, 120, 1º andar, em 26/8/1957. Compareceu à comemoração do 600

aniversário de Luiz Carlos Prestes, que foi homenageado no Teatro S. Paulo, em evento intitulado
Noite de Arte e Cultura Brasileiras, em 15/1/1958. Esteve em São Paulo a fim de organizar
uma conferência nacional preparatória de mulheres brasileiras, as quais deveriam comparecer
ao Congresso de Viena. O PCB já havia dado a permissão para a preparatória, em 19/5/1958.
No jornal Notícias de Hoje, de 17/6/1958, informou que as delegadas paulistas (Aldenora de
Sá Porto, Mathilde de Carvalho, Dalva Uchôa, Maria Porto Aragão, Maria de Lourdes Prestes
Maia), que participaram do 4o Congresso da Federação Democrática Internacional de Mulheres,
estavam em visita à União Soviética, regressando ao Brasil em 5/7/1958.

Em 21/9/1958, tomou posse a nova diretoria da Federação das Mulheres do Estado de São
Paulo, entre as quais Maria Prestes Maia, do Departamento de Assistência Social. Participou da
conferência de Luiz Carlos Prestes na Faculdade de Direito da USP, que contou com 600 comunistas,
em 12/6/1959. No dia 14 de janeiro do mesmo ano foi a principal oradora no ato público na sede
do diretório distrital do Ipiranga do PSP (Partido Social Progressista), patrocinado pela Federação
das Mulheres do Estado de São Paulo e preparatório do Encontro de Mulheres Latino-Americanas,
que se realizou em Santiago, no Chile. Expôs o resultado dos trabalhos apresentados no 4º Congresso

Luta contra a ditadura brasileira e a
condição da mulher

38 Francisco Prestes Maia (19/3/1896-24/4/1965) foi prefeito da cidade de São Paulo de 1938-1945, nomeado pelo
interventor federal Adhemar de Barros. Projetou e abriu avenidas, prosseguiu a construção do Estádio Municipal do
Pacaembu, construiu a Ponte das Bandeiras, a Galeria Prestes Maia e vários viadutos. Elegeu-se novamente em 1961,
mantendo-se no cargo até 1965. Cf. Fundação Getúlio Vargas. Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro: 1930-1983.
Rio de Janeiro: Forense/FGV/CPDOC/FINEP, 1984. v. 3, p. 2.046-2.047.
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em Viena e falou sobre a campanha de desarmamento infantil, em pleno curso em São Paulo.
Analisou as condições da mulher brasileira perante a nova lei civil e apresentou teses nacionalistas.

Na Conferência sobre o 1º Encontro de Mulheres da América Latina, realizada no Salão
dos Metalúrgicos, em 15/11/1959, declarou ao relator que, seu esposo, Eng. Prestes Maia,
estava encarregado de organizar as forças “lottistas” em nossa capital, acrescentando que, dentre
as missões de Prestes Maia, a principal era coordenar aquelas forças dentro das massas, a fim de
tê-las preparadas para a cobertura ao grupo “lottista”.

Em 24/1/1960, discursou na Primeira Conferência Sul-Americana Pró-Anistia para os
Presos e Exilados Políticos de Espanha e Portugal, nos dias 23 e 24. Na ocasião, recomendou a
leitura de vários escritores portugueses, que narram as atrocidades cometidas nas prisões
salazaristas. Solicitou  que fossem enviados pedidos aos governos de Franco e Salazar, e também
à ONU e à UNESCO, para a cessação desse estado de coisas. Integrou o Conselho Consultivo
da União Cultural Brasil-URSS. Em 26/6/1960, tomou parte da mesa que presidiu os trabalhos
da conferência Concentração Operária Pró-Candidaturas Lott-Jango, no Cine Oberdan. Em
27/6/1961, foi empossada no cargo de Presidente de Honra do Departamento Feminino da
Associação Grito do Ipiranga. No discurso de posse, disse que tinha simpatia pela Alemanha
Oriental e seus progressos, fazendo apologia a João Goulart e ao PTB.

Em 23/7/1962, participou da 1ª Convenção Popular por uma Política Nacionalista e
Democrática, no Cine Paramount, fazendo parte da mesa. Participou de uma reunião político-
partidária na residência do Brigadeiro Faria Lima, presidida pelo ex-presidente Jânio Quadros. A
finalidade dessa reunião era colocar Jânio em contato com os seus partidários e estudar as
possibilidades de sua candidatura ao pleito municipal. Recebeu coroa como uma das rainhas na
festa de comemoração do 41º aniversário do Partido Comunista Brasileiro, realizada no Ginásio
Municipal do Pacaembu. Em 1965, foi citada na relação de envolvidos no inquérito da União
Brasil-URSS, e seu nome aparece na lista de elementos que faziam parte da Sociedade Cultural
Sino-Brasileira, acusada de atividades subversivas.

Maria Prestes Maia em seu papel de
espanhola no teatro Eden, Lisboa

Maria Prestes Maia, sua filha Adriana e amigos
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Ruth Escobar

Maria Ruth dos Santos Escobar39 nasceu na cidade do Porto, Portugal, em 1936,
desembarcou no porto de Santos em 20/7/1951, com 16 anos, como estudante, em caráter
temporário, residindo com familiares no Tatuapé. A atriz e produtora cultural tornou-se uma
notável personalidade do teatro brasileiro, responsável por diversos projetos culturais voltados
para a vanguarda artística. Revolucionou o teatro nacional, encenando e produzindo a peça
Cemitério de Automóveis, texto de Fernando Arrabal, que estreou no Teatro 13 de Maio, em
10/9/1969, e dirigindo O Balcão, texto de Jean Genet, que estreou no Teatro Ruth Escobar
em 29/12/1969. Realizou o Festival Internacional de Teatro (1974, 1976, 1981); I Festival
Nacional das Mulheres nas Artes (1982) e o Festival Internacional de Artes Cênicas (1994,
1995, 1996, 1997, 1999). Ao longo de sua carreira acumulou prêmios, homenagens e títulos,

Ruth Escobar e todo o elenco da peça Torre de Babel, de Arrabal, São Paulo, 3/5/1977

39 Ver Escobar, Ruth. Maria Ruth: uma autobiografia. Rio de Janeiro: Guanabara, 1997 e Fernandes, Rofran, Teatro
Ruth Escobar: 20 anos de resistência. São Paulo: Global, 1985.
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como a Ordem do Rio Branco, outorgada pela Presidência da República; a Ordem de Letras e
Artes, recebida de François Mitterrand; Oficial Maior do Infante Dom Henrique, do presidente
de Portugal, e a condecoração da Legião de Honra, do governo francês, em 1998. Sem dúvida,
Ruth Escobar, pela sua trajetória, conquistou um espaço privilegiado na história da luta pela
democracia no Brasil e na história do teatro brasileiro.

Suas atividades foram seguidas de perto pela polícia política brasileira, comprova o seu
rico dossiê. Lutou pela democracia no Brasil, participou, com outros artistas e intelectuais, de
atos e debates pela anistia aos presos políticos e contra a censura, passeatas de protesto, abalou
a ditadura militar com a sua coragem e irreverência. Segundo consta nessa documentação,
“Ruth tem tendência à esquerda e não esconde isso. Suas amizades nos meios artísticos são em
geral chegadas àqueles também de tendência vermelha. Dentre os vermelhos mais chegados a
Ruth Escobar, Bráulio Pedroso, Plínio Marcos, Túlio Lemos, Antunes Filho, etc.”. A estréia de
Ruth perante a colônia portuguesa deu-se no Teatro Municipal, em 10/10/1959, com o Auto
da Cananéia, de Gil Vicente.

Em 31/3/1968, compareceu ao programa de Silvio Santos, a fim de divulgar a peça
teatral A Greve do Selo, fazendo um apelo ao público que comparecessem à passeata do dia 1/
4/1968. No mesmo dia, no programa de Bibi Ferreira, fez um incitamento ao povo de São
Paulo a reagir contra o atual estado de coisas no Brasil, convidando todos a comparecerem à
passeata do dia 1/4 em trajes de luto. Em 3/4/1968, participou dos movimentos contra o
governo, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP e na Faculdade de Veterinária.  A
peça Roda Viva não pôde ser encenada no Teatro Galpão, por causa de um atentado contra os
promotores do espetáculo, Joe Kantor e Ruth Escobar, e os atores da peça – foram atiradas no
recinto ampolas contendo gás lacrimogêneo, no dia 3/4/1968. O jornal A Resistência publicou
uma lista de pessoas presas, entre elas, Ruth Escobar, em 9/1/1969. Promoveu um coquetel de
lançamento da peça Missa Leiga, na Igreja da Consolação, em 12/11/1971. A peça, considerada
de cunho subversivo, acabou proibida de ser encenada nessa igreja, sendo levada à cena no
presídio Tiradentes, em 25/2/1972. Entre outros atos da atriz nos anos 1970, participou de
uma passeata na Rua 25 de Março, na qual foi detida com vários estudantes, em 26/6/1977.
Realizou no Teatro Ruth Escobar o II Ciclo de Debates sobre a Conjuntura Nacional, com a
presença da mesma, em 22/5/1977. No show musical intitulado Noite de Liberdade, fez leitura
do texto Mensagem do Movimento Feminino pela Anistia, em 27/12/1977. Organizou um comitê
encarregado de fundar o Movimento das Mulheres Artistas Pró-Direitos Humanos (MMA),
em 14/8/1978. Promoveu o Festival de Cultura Portuguesa em São Paulo, por ocasião da visita
ao Brasil do presidente Ramalho Eanes, em 25/4/1978.

Nos anos 1980, participou de diversos atos públicos em defesa da mulher, movimento
estudantil da USP, PUC, greve de metalúrgicos, bancários, debates sobre a mulher universitária,
protestos contra a censura. Em 7/5/1980, participou de passeata de meretrizes e travestis em São
Paulo, contra a repressão policial que vinha ocorrendo em São Paulo.  Como candidata a deputada
estadual, participou de debate, compondo a mesa, sobre A Mulher e a Situação Política no Brasil,
nos dias 8 e 9 de julho de 1982. Entre outras atividades, participou do ato público de repúdio à
ilegalidade do Sindicato Solidariedade, na Polônia, e, em 17/11/1982, participou do comício da
vitória do PMDB. Elegeu-se deputada estadual pelo PMDB, mandato de 1983 a 1991. Na década
de 1990, organizou o Festival Internacional de Teatro. Seu último trabalho no teatro foi a
montagem de Os Lusíadas, que levou a epopéia da gente lusitana ao palco paulista.
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